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Pedagogiskt ledarskap + Kollegialt lärande + Systematiskt kvalitetsarbete

Studiero?

Kund?

S a m m a n h å l l e n  o ch  fo k u se ra d  l e d n in g so rg a n i s a t i o n
S y s t e m t ä n k a n d e  - I n t e r a k t i o n s e f f e k t e r

Simplexity – att identifiera 
centrala nyckelfaktorer
(Fullan 2017)



Förmågan att tolka – Se mönster & identifiera det väsentliga



Symtom eller orsak – vad handlar det om?

…och var hör frågan hemma?

Individ

Dyad

Grupp

Skola

Huvudman



• Det komplexa sammanhanget präglas av en 

oförutsägbarhetens dynamik – allt kan inte 

förutses vilket irriterar den logiske 

beslutsfattaren. 

• Styrningen i ett komplext system är ofta 

distribuerad – den är utspridd på många händer 

på olika nivåer. 

• Vem har egentlig kontroll över helheten?

(Cregård et al 2018)



Gemensam förståelse och ett professionellt språk är avgörande
Floating Signifiers

• Pedagogiskt ledarskap
• Kollegialt lärande
• Inkludering
• Formativ bedömning/undervisning
• Språk- och kunskapsutvecklande   

arbetssätt
• Tillgängliga lärmiljöer
• Vetenskaplig grund



Metoden

• Vi älskar berättelser. Vi söker hjältar. Vi frestas av metoder som andas framgång! 

• Man tar lätt till sig de nya teknikerna, men resultaten uteblir eftersom man inte 

förändrar sitt synsätt i grunden.

• Ingen metod är bättre än sina användare. Ingen metod förändrar i sig skolkulturen.

• Förståelsen av de grundläggande pedagogiska principerna bakom och förmågan att 

tillämpa är avgörande – vilken är egentligen den verksamma ingrediensen?



Realiseringsarena – Hur? Formuleringsarena – Vad?
Pedagogiskt ledarskap 

av första ordningen
Lärare

• Gemensamt skapa 
förutsättningar för 
barns lärande

• Leda barns lärande

• Analysera sambanden 
mellan metoder, barns 
lärande och resultat

Pedagogiskt ledarskap 
av andra ordningen

Rektor

• Gemensamt skapa 
förutsättningar för 
barns lärande och 
lärares undervisning

• Stärka professionen 
genom att leda
lärarnas kollegiala 
lärande

•Analysera sambanden 
mellan metoder, barns 
lärande och skolans 
resultat

Pedagogiskt ledarskap av 
tredje ordningen

Skolchef

• Gemensamt skapa 
förutsättningar för 
skolornas framgång

• Stärka professionerna 
genom att leda
rektorernas kollegiala 
lärande

• Analysera sambanden 
mellan metoder, barns 
lärande och för 
skolornas resultat

Lokal politisk styrning

Huvudman - Nämnd

• I samråd ge 
förutsättningar och 
fördela resurser för 
skolornas framgång

• Formulera lokala mål
inom ramen för 
nationella lagar, 
förordningar & föreskr.

• Följa upp och 
analysera utifrån det 
systematiska 
kvalitetsarbetet

Det pedagogiska kontraktet – Värdegemenskap: 

Det är viktigt för mig  att det går bra för dig!

Processkvalitet
Didaktisk skicklighet & verksamhetskultur. Tillit! 

Strukturkvalitet
Organisatoriska, ekonomiska och materiella förutsättningar

Resultatkvalitet
Systematiskt kvalitetsarbete – Beslutsunderlag
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Ett systemtänkande – Coherence/Alignment
(Fullan & Quinn 2015, OECD 2015, SOU 2018:47, Skolverket 2018: PM Huvudmannens styrning)

• Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt samverka över gränssnitten och se till helheten och 
samtidigt värna kärnuppdragen (jfr Leadership From the Middle).

• Gemensam förståelse och överenskommelse om vad som är viktigt för det som är viktigt.

• Delegera handlingsutrymme, välkomna medbestämmande och skapa goda 
förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sina uppdrag. 

• Accountability (as culture): Det är tydligt vem som har mandat att göra vad och är vem 
som är ansvarig för vad. 



Utbildningskvalitet

Lärares undervisningsskicklighet

Kollegialt disciplinerad och didaktiskt inspirerande miljö 

Sammanhållen och fokuserad ledningsorganisation

Simplexity – att identifiera 
centrala nyckelfaktorer
(Fullan 2017)



Communities of  Practice –
att göra skillnad tillsammans

“…groups of  people who share a 
concern, a set of  problems, or a 
passion about a topic, and who deepen 
their knowledge and expertise in this 
area by interacting on an ongoing basis.” 

(E. Wenger et al., 2002, p. 4).



Groups are powerful, which means they can be 

powerfully wrong. 

Getting together without the discipline and specificity 

of  collective work can be a grand waste of  time. 
(Fullan & Quinn 2016)



Nytta

Resultat

Handling

Lärande

Nöjdhet

Ger ökad måluppfyllelse

Ger förbättring

Syns i verksamheten

Ger kunskapstillskott

Deltagarna trivs



Tid

Kvalitet

Från nöjdhet till nytta –
att göra skillnad tillsammans

Varför?

Vad? Hur?





Kritisk 
situation

Kritisk 
situation

Integrerande 
situation

Integrerande 
situation

Integrerande 
situation

Kritisk 
situation

Assimilerande förlopp

Ackomoderande förlopp
(Bjerg et al 1976)



Undervisning – en privatsak?

• Lärares motivation och belöning uppstår i relationen till de egna eleverna. 
Den har en avgörande betydelse för lärares självkänsla och engagemang.

•Det kan ligga nära till hands att vilja ”skydda” en sådan skör relation – där 
så mycket står på spel.

•Undervisning blir då ”privatiserad”. Samtal om undervisningen kan bli 
laddad och uppfattas som ”personangrepp”, dvs mer om person än om sak.

• Skolutvecklingens kritiska punkt: Förändringar som uppfattas att inte gynna 
relationen till de egna eleverna kan komma att negligeras. Och omvänt. 



Kollegial undersökande kultur – att leta efter 
kvalitet och synliggöra ”hantverket” 

• Konkretion – Hur?: Att visa på – snarare än att berätta om. Att bedöma och utveckla 

kvalitet i lärande – vad är det och hur syns det? Vad är det som händer när det lyckas? 

• Drivkraft: Att väcka den inre motivationen är kraftfullt. När man får se en annan 

undervisningspraktik tydligt gestaltad och utifrån det själv förändrar något i egen 

undervisning och sedan med egna ögon ser skillnader i resultat så har en inre 

motivation väckts. 

• Avprivatisera undervisning för att göra skillnad tillsammans!





En droppe droppad i Livets älv

har ingen kraft att flyta själv.

Det ställs ett krav på varje droppe:

Hjälp till att hålla de andra oppe!


