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Specialpedagogisk 
kompetens

Skolutveckling

Lärandebaserad
skolutveckling

Processkompetens

Processinriktat 
arbete

Operativt & 
strategiskt arbete



Skolutveckling Vad? 

När? 

Var?

Hur?

Vem?

Varför?



Individnivå Gruppnivå Skolnivå

Åtgärdande

Förebyggande

Främjande

Processinriktat arbete



Nuläge Önskat 
läge



Lärandebaserad skolutveckling

Utförande
Best  practice

Kontroll & inspektion 
Gemensamt lärande

Next practice
Formativt SKA-arbete
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kompetens

Förstå 
förändring

Tona in

Kommun-
icera

Rama in

Medskapa Se helhet 

Kontext-
ualisera

Utmana

Befästa



Förebyggande

Främjande 

Åtgärdande

Individ-
nivå

Grupp-
nivå

Skol-
nivå



Förstå förändring

• Förståelse av första eller 
andra ordningen

• Förändring av 
förståelse

• Förändring som lärande
• Förståelse som leder till 

nya handlingar



Beskriva &
redogöra

Analysera & 
förstå

Planera
hur

Tratten



Tona in

• Att starta i nuläget
• Mötas i verkligheten
• Möta varje person där 

hen befinner sig
• Identifiera och 

synliggöra

”Om jag vill lyckas med att föra en människa 
mot ett bestämt mål måste jag först finna 

henne där hon är och börja just där...”
Sören Kirkegaard

Nuläge Önskat läge



DEAL



Kommunicera

• Skapa relation genom 
samtal

• Inta någon annans 
perspektiv

• Ge bekräftelse och 
förmedla lyhördhet

• Använda språket som 
verktyg



Rama in
• Ha ett gemensamt 

riktningfokus
• Staka ut riktningen –

Vart ska vi?
• Formulera syftet -

Varför ska vi göra 
det här?

• Skapa samsyn



Medskapa 

• Samverkan och 
samarbete

• Gemensamt lärande
• Tillvarata olika 

perspektiv
• Förutsättningar för 

tillsammansarbete



Forum EHM

SPAM

Kartläggnings-
& analysmötenReflektionstid

Stoppdagar



Se helhet

• Både- och tänk
• Kortsiktigt och 

långsiktigt
• Belysa specifika 

situationer i ett 
sammanhang

• Att se delar och 
helhet, samtidigt



Rutiner för...

vAtt dokumentera, följa upp & utvärdera 
anpassningar & stödinsatser på individ-, 
grupp- & skolnivå. 

vSamarbete mellan professioner (SP/SPL +
lärare) kring LS, EA & SS. 



Kontextualisera

• Vardagsnära
• Sätta in och placera i ett 

sammanhang
• Konkret
• Specifikt och riktat

Vad? 

När? 

Var?Hur?

Vem?



Behovstriangeln (Partanen, 2019)

Eleven Lärmiljön

Mål
Krav

Förväntningar

+
-

Behovstriangeln



Utmana 

• Hantera motstånd
• Bjuda motstånd
• Starta rörelse
• Transparens kring olika 

uppfattningar



Befästa 

• Långsiktighet

• Hålla i och hålla ut

• Hålla det nya vid liv
• Se process som 

varaktig



Planeringsdokument efter USS



Strategisk & 
övergripande nivå

Distans & 
perspektiv
Zooma ut

Lära

Operativ & 
vardaglig nivå

Närhet
Zooma in

Göra



Tack!

anna@unacum.se


