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Innehåll

I presentationen kommer jag att dela med mig av hur …

• teori och praktik går hand i hand. 

• undervisningen och det systematiska kvalitetsarbetet levs i 

uppdraget. 

• ledning och stimulans växer och ”akuta ärenden eller 

brandsläckning” minskar, dvs en balans mellan ledning och 

stimulans och det åtgärdande arbetet. 

• ett VI-perspektiv skapas då lärare och EHT äger kontexten 

tillsammans i både ett individ-, grupp- och ett 

organisationsperspektiv. 
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Vetenskaplig grund
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Vetenskaplig grund

Skolor som lyckas väl: 

▪ Involverar hela organisationen i arbetet

▪ Arbetar systematiskt med såväl trygghet som studiero.

▪ Låter organisationen bära ansvaret.

▪ Arbetar både ”här och nu” och med långsiktighet.

▪ Har en rektor och skolledning som aktivt driver arbetet.

Skolinspektionen. (2020). Skolors arbete med trygghet och studiero. En tematisk analys utifrån beslut fattade 

inom regelbunden kvalitetsgranskning 2018-2019, Diarienummer: 40-2020:1360.
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HUR och VAD

▪ HUR gör vi undervisningen tillgänglig för 

eleverna? (Bästa starten mm)

▪ VAD ska vi undervisa om och hur 

använder vi en teori om lärande för att 

möjliggöra lärande (ÄDK/FDK/VA-MER)
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Tillgänglighetsmodell SPSM
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Undervisning 

– läraryrkets viktigaste uppdrag

▪ Ta reda på vad eleven kan.

▪ Anpassa sin undervisning efter de 

kunskaper som eleverna har. 

▪ Utvärdera sin undervisning för att utveckla 

den.

▪ Förstå elevernas lärande.

▪ Lärande – lärares ansvar.

▪ Se undervisningen som ett objekt.
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Fokus på elevernas lärande, där elevernas lärande 
är i förgrunden och lärarnas i bakgrunden

• Utgå från elevernas/elevgruppernas behov

• Fokus på progression i lärandet

• Ett gemensamt språk där begreppen som 
exempelvis lärandemål, teoretiska aspekter, 
kritiska aspekter, uppgifter med specifika 
variationsmönster är kända för alla

Kollaborativt arbete som en naturlig del av vårt 
systematiska kvalitets- och skolutvecklingsarbete

• Systematiskt undersökande arbete med elevernas 
lärande i förgrunden

• Utvärdering av elevernas lärande

• Analys av vad i undervisningen som hade 
betydelse för elevernas lärande

• Formera ny undervisning utifrån 
utvärdering/analys

• Ett gemensamt arbete med tillit, förhållningssätt och 
ansvarskänsla

• Gemensamt mål och syfte med arbetet

• Variation av perspektiv ses som en tillgång

• Vi vågar pröva och utvärdera effekterna

• Vår undervisning och våra elevers lärande ses 
som ett gemensamt ansvar

Det långsiktiga målet i Vaggeryds kommun är att utveckla undervisnings- och 
skolutvecklingskulturen. 

Som en del av den dagliga undervisningspraktiken eftersträvar vi att utveckla följande med ÄDK/FDK:
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ÄDK:s två syften (generellt)

Skapa bästa möjlighet till elevernas lärande 

och utveckling i undervisningen, utifrån 

deras förutsättningar

Utveckla en kultur av kollaborativt (kollegialt 

och systematiskt) arbete, som en del av den 

dagliga undervisningspraktiken
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För att utveckla undervisningen och skolkulturen för elevernas 
bästa lärande är våra ramar ett stöd och en förutsättning. Inom 
ramen finns en frihet att fylla med innehåll utifrån den lokala 
kontexten.

Ramen är samma för 
alla men tavlans motiv 
blir olika utifrån det 
specifika behovet som 
finns.
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SKA – ”min” kugghjulsposition

▪ ÄDK / FDK / VA-MER

▪ Teamuppdrag

▪ Medarbetaruppdrag

▪ Bästa starten

▪ Resultatuppföljningar

Långsiktigt arbete!
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Teamuppdrag
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Teamuppdrag
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Medarbetaruppdrag
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Varför ”Bästa starten”?

▪ Ge förutsättningar för

▪ ökad motivation 

▪ trygghet och studiero

▪ skolidentitet

▪ förutsägbarhet, begriplighet, hanterbarhet

▪ delaktighet

▪ sammanhangsmarkering

▪ social interaktion - ökat gruppfokus 

▪ rytm och hög igenkänningsfaktor, färre 

överraskningar.

▪ differentierad undervisning
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Hur fungerar ”Bästa starten”?

▪ EHT möter varje grupps lärare 15 

min/vecka för gemensam reflektion. 

▪ 11 grupper igång för tillfället. 

▪ Gemensamt dilemma belyses. Tex: 

övergångar, elevers delaktighet, ökad 

självständighet, gemensamma strukturer. 

▪ Teori och praktik går hand i hand. 
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Resultat så här långt – ur ett 

ledningsperspektiv 

▪ Hela skolan arbetar mer och mer med ledning 

och stimulans. 

▪ Färre ”brandkårsutryckningar” – akuta ärenden. 

▪ Ökad delaktighet och VI i hela personalgruppen: 

rektor – EHT – personal. 

▪ Få överraskningar.

▪ En kultur börjar växa fram – gemensamma 

begrepp och metoder. 
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Tillgänglighetsmodell SPSM
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SPSM
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TIPS

▪ Fullan, M. (2015). Frihet att förändra: fyra 

strategier för att maximera din inre 

drivkraft Lund: Studentlitteratur AB

▪ Katz S, Ain Dack L. (2013). 

Professionsutveckling och kollegialt 

lärande Stockholm: Natur & Kultur
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