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• att identifiera de mest kritiska
orsakssamband till att ni får de 

resultat ni får.

Christer Westlund
Me University Utveckling AB

christer@meuniversity.com

Tel 0766 338985

• Pass 1: Är vi överens?

• Pass 2: Fördjupad uppföljning

• Pass 3: Proaktivt och reaktivt kvalitetsarbete



Innovationer inom 
utbildningssystemet

• Drivhuset

• Entreprenöriellt lärande
• Ung Berättare

• LoopMe – vetenskapligt arbete i skolan

• Rektoronline – handledning och utbildning

=>> Det går aldrig… & Utveckling stör…



Ledaruppdraget

Ledningssystemet
• Struktur och system
• Design av samarbete
• Ett system som stimulerar

till att tänka själv

Ledarskapet
Relationskapacitet

=> System & ledarskap bygger och genererar kultur



Tre 
variabler 
att 
bemästra 

Riktningsfokus

Ägarskap

Samarbete
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Den missriktade välviljan

Ego-skola
Icke koordinerat 

engagemang

Vi-skola
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Ego-skola
• Egocentrerad, jag, jag, jag… Jag har 

tänkt, jag har bestämt…
• Alla vaktar sitt revir, jag, jag, jag… 

Om du bestämmer så, vad får jag 
då? Beslut blir handelsvara.

• Ingen vill/vågar ta beslut utan 
chefen engageras i allt 
beslutsfattande

• Inte mitt ansvar - finns någon 
annan som är ansvarig

• Svagt eller inget samarbete
• Kan satsa hur mycket som helst på 

utveckling, utan att det blir 
bestående effekter

Den missriktade välviljan
• Få involverade i 

utvecklingsarbetet men 
samarbetar, syns ofta som 
utvecklingsgrupper eller 
ledningsgrupper.

• Kan också vara stödfunktioner 
som HR, Utv. avd, etc som blir 
operativa ledare

• Små grupper som tar initiativ 
som försöker styra andra

Icke koordinerat engagemang
• Många engagerade
• Utveckling i skolan, inte av skolan
• Avsaknad av koordination
• Händer mycket, men inte koordinerat
• Risk att man ror åt olika håll och 

oavsiktligt lägger krokben för varandra

Vi-skola
• Utpräglat samarbete
• Gemensamma ambitioner
• Hjälper varandra, hur kan jag 

stödja dig? Kan du stötta mig i 
detta?

• Trygghet i sig själv och varandra -
vågar prova nya grepp

• Söker nya lösningar
• Innoverar och implementerar
• Låg personalomsättning, hög 

personlig utvecklingstakt,
• Okänslig för frånvaro
• Tydlig riktning



Den missriktade välviljan

Ego-skola
Icke koordinerat 

engagemang
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Dominans av yttre 
motivation

Dominans av inre 
motivation
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Ego-skola
• Egocentrerad, jag, jag, jag… Jag har 

tänkt, jag har bestämt…
• Alla vaktar sitt revir, jag, jag, jag… 

Om du bestämmer så, vad får jag 
då? Beslut blir handelsvara.

• Ingen vill/vågar ta beslut utan 
chefen engageras i allt 
beslutsfattande

• Inte mitt ansvar - finns någon 
annan som är ansvarig

• Svagt eller inget samarbete
• Kan satsa hur mycket som helst på 

utveckling, utan att det blir 
bestående effekter

Den missriktade välviljan
• Få involverade i 

utvecklingsarbetet men 
samarbetar, syns ofta som 
utvecklingsgrupper eller 
ledningsgrupper.

• Kan också vara stödfunktioner 
som HR, Utv. avd, etc som blir 
operativa ledare

• Små grupper som tar initiativ 
som försöker styra andra

Icke koordinerat engagemang
• Många engagerade
• Utveckling i skolan, inte av skolan
• Avsaknad av koordination
• Händer mycket, men inte koordinerat
• Risk att man ror åt olika håll och 

oavsiktligt lägger krokben för varandra

Vi-skola
• Utpräglat samarbete
• Gemensamma ambitioner
• Hjälper varandra, hur kan jag 

stödja dig? Kan du stötta mig i 
detta?

• Trygghet i sig själv och varandra -
vågar prova nya grepp

• Söker nya lösningar
• Innoverar och implementerar
• Låg personalomsättning, hög 

personlig utvecklingstakt,
• Okänslig för frånvaro
• Tydlig riktning
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Orsaksmekanismer med hävstångseffekt

• Vad orsakar er framgång? Vika är de 3-5 viktigaste mekanismerna som 
orsakar er framgång?

9



1. Riktningsfokus
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Relevanta och användbara mål

Nuläge ResultatElevens process

Pedagogernas strategi



C
A

Relevanta och användbara mål

A. Mål för vad eleven utvecklar på sikt
B. Mål för hur eleven har det/vad eleven gör
C. Mål för vad arbetslaget gör

Nuläge Resultat

Pedagogernas strategi

BElevens process



Vad ska ni ha målet till?

• Etablera en gemensam överenskommelse till varför ni är här
• Utveckla ett språk för vart ni ska
• Identifiera den övergripande effekten av det ni gör
• Forma lämplig pedagogisk strategi
• Identifiera samarbetsmöjligheter
• Allokera förutsättningar
• Bedöma risker



Elevens 
process

Pedagog

Arbetslag

Mål!

Långsiktigt 
mål för vad 
eleven 
utvecklar!

Mål!



Elevens 
process

Pedagog

Arbetslag

Skolledare

Mål!

Långsiktigt 
mål för vad 
eleven 
utvecklar!

Mål!

Mål!



Elevens 
process

Pedagog

Arbetslag

Rektor Mål!

Mål!

Långsiktigt 
mål för vad 
eleven 
utvecklar!

Mål!

Rektors Chef

Skolchef

Mål!

Mål!

Syfte!
Syfte!

Syfte!

Syfte!

Nämnd
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Hur hantera ”målparadoxen”? 

• Målen handlar om rätt saker och på rätt nivå
• Målen reduceras till ett minimum
• Målen tidsätts till så kort horisont som möjligt
• De mål som driver andra mål identifieras och sätts i 

centrum
• Respektive ansvarsområde har anpassade mål



Effektkedja - Effektanalys

Övergripande 
mål
Ofta:
Ökad måluppfyllelse
Ökad likvärdighet



Effektkedja - Effektanalys

Övergripande 
mål
Ofta:
Ökad måluppfyllelse
Ökad likvärdighet

Vad är det ni 
ska göra 
som ni inte 
gör idag?



Effektkedja - Effektanalys

Övergripande 
mål
Ofta:
Ökad 
måluppfyllelse
Ökad likvärdighet

Vilka 
effekter 
önskar ni se 
på eleverna 
i nästa 
skede?

Vilka tidiga 
effekter ska 
det få på 
elevernas 
beteende?

Vad är det ni 
ska göra 
som ni inte 
gör idag?



Göra generella kompetenser uppföljningsbara 

Förmågor och egenskaper som förskolan ska sträva efter…

”Varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen 
förmåga…” (Lpfö)

Identifiera/formulera kriterier för när utveckling pågår:

”Framföra synpunkter på verksamheten, utan hjälp genomföra 
olika uppgifter, själva bedöma sina framsteg och på egen hand 
kunna planera sitt arbete, sin lek.”

(Håkansson)



Lagorienterat målarbete
• Komma överens inom laget vart vi ska
• Komma överens om hur vi ska ta oss dit
• Komma överens med resten av skolan att vi är på väg till samma plats.
• Vad innebär skolans mål för ert arbetslag på årsbasis?
• Lägger en grund för kommande detaljplaneringar
Exempel: Övergripande mål: Eleverna är trygga
Mål på 3 år: Eleverna kan samarbeta
Mål på 1 år: Eleverna kan samarbeta med kända människor i enklare uppgifter och har en tydlig 
kommunikation enligt giraffspråket
Mål på 2 månader: Elever har lärt sig hur ett jag-budskap formleras



2. Ägarskap
Vem kan axla ägarskapet för att vi tar oss dit vi har 

kommit överens om att vi vill?

23



Elevens 
process

Pedagog

Arbetslag

Skolledare

Mål!

Långsiktigt 
mål för vad 
eleven 
utvecklar!

Mål!

Distinktion mellan
Stödfunktioner och operativa enheter

Mål!Stödfunktioner



3. Samarbete
Hur ser designen ut för vilka kontaktytor som finns för samarbete?

Vilka incitament till samarbete finns?

Hur sätts samarbetet igång och upprätthålls?

25



• Tidskrävande. En organisation som är effektiv och flexibel 
och samtidigt involverar medarbetare i chefs- och 
ledarskapsprocessen. Det kan vara tidskrävande.

• Otydlighet. En icke-hierarkisk organisation kan medföra en 
alltför stor brist på tydliga ramar och struktur.

• Otrygghet. Att skapa en trygg och utvecklande miljö för de 
som upplever stress i samband stora krav på eget ansvar 
och självständighet.

• Ej likvärdigt. Det finns en risk att endast de mest ambitiösa 
och drivande privilegieras medan andra hamnar i 
skymundan.

• Värderingar styr alltid, oavsett ”värdeord”

*The Nordic Way – Lead Performance, Bo Andersson

Några 
utmaningar 
vid ett 
tillitsbaserat 
ledarskap



Ledning, styrning & kvalitetsarbete

Nämndens styrning

Rektorer operationaliserar

SC antar uppdraget

Teamen konkretiserar

VC axlar ägarskap

Barn & Elever i lärande och utveckling

Huvudmannens kvalitetsarbete

Enhetens kvalitetsarbete

Operativa enheterStödjande enheterKvalitetsarbete

Ekonomi

Utveckling/kvalitet

HR

Administration

Elevhälsa



Ledning, styrning & kvalitetsarbete

Nämndens styrning

Rektorer operationaliserar

SC antar uppdraget

Teamen konkretiserar

VC axlar ägarskap

Barn & Elever i lärande och utveckling



Överenskommelsens underliggande delar

Kontakt:
Ömsesidighet när det gäller målsättningen.
Samarbete och gemensam ansträngning för att uppnå den.

Kontakt

Arbetsallians

Kontrakt



Arbetsallians

'Arbetsalliansen' är den medvetna, rationella delen av 
ledaren och medarbetarens relation, som gör att man 
kan samarbeta på ett ändamålsenligt sätt. 
Begreppet har sin teoretiska hemvist inom 
psykoanalysen, där redan Sigmund Freud berörde 
frågor som relaterar sig till begreppet



Faktorer 
som gynnar 
arbetsallian

sen

•
•
•
•
•
•



Olika typer av kontrakt

Formella kontrakt 

Regler / avtal (var, när, hur länge etc.)

Förändringskontrakt - överenskommelsen

Specificerar:

• Kontraktsmålet – och hur man vet när det uppnåtts

• Vägen dit – metoder

• Anvarsfördelningen



Fördelar med 
kontrakt

* Fokuserar medarbetarens inflytande och likaberättigad part.

* Formulerar problemet.

* Visar på tydligt mål och en tydlig inriktning på arbetet.

* Formulerar och stärker ett samförstånd (arbetsalliansen).

* Formulerar och stärker gränserna runt samarbetet.

* Skyddar (särskilt) medarbetaren från att bli 
utnyttjad/exploaterad.

* Erbjuder en ständig måttstock för arbetetsprocessen.

* Ett bra redskap för utvärdering.



Överenskommelsen

• Definition:
• “Ett uttalat ömsesidigt åtagande av 

en tydlig handlingsinriktning” 

Eric Berne

• ÖK måste uppfylla 4 kriterier:
• 1. Ömsesidigt samtycke
• 2. Relevanta överväganden
• 3. Kompetens
• 4. Laglighet

Claude Steiner 



Checklista vid genomförande av överenskommelse 

* Hänsynstagande

>  Kan överenskommelsen uppnås inom ramarna för er verksamhet?

>  Inom angivna tidsramar?

>  Finns det andra intressenter att ta hänsyn till?

>  Finns det yttre livsbetingelser hos berörda som påverkar strategin ?

>  Kommer du själv att sluta/ta semester etc.

>  Hur kommer detta att påverka arbetet?

*  Kompetens

> Är medarbetaren kompetent att ingå samarbete? 

> Är du själv kompetent att fullfölja din roll i samarbetet?



Överenskommelser – grunden för samarbete

• Säkerställ att alla personer som ingår i varje team är överens om det uppdrag de tar sig an. 
• Ömsesidighet: jag vill, jag förstår, jag ska & jag gör. 

• Vi sitter runt bordet och bestämmer vad vi vill åstadkomma, vi synliggör vilka konsekvenser det får 
för var och en för oss. 

• Vi fastställer hur lång tid vi behöver för att genomföra detta. 
• Vi bestämmer ett datum där vi redovisar progressionen. Om datumet är för långt fram inför vi 

avstämningar längs vägen. Dessa avstämningspunkter har hög prioritet i möteskalendern. 
• Vi frågar oss om det är rimligt att lyckas med detta? 

• Ledarhandlingar - Konkret vad som ska ske närmaste tiden.
• KASAM - Alla som ingår i teamet behöver vara överens om att uppdraget är rimligt (det är 

möjligt att uppnå och inte bara tomma ord), hanterbart (teamet har kompetens att 
genomföra det) och begripligt (innebörden förstås på ett likartat sätt). 

• Förstärker ägarskapet
Mogren, Anna. (2019) Guiding Principles of Transformative Education for Sustainable Development in Local School Organizations.
Dufour & Marzano (2017). Leda lärande i team, Studentlitteratur.
Johnsson, R.(2011)  Transactional Analysis Psychotherapy - Three Methods Describing a Transactional Analysis Group Therapy
McDougall, m fl (2007). Inside the black box of school reform.
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Skolans övergripande mål Här skriver ni skolans övergripande mål som ni är överens om. Säkerställ att det är ett 
mål av kategori A för att den fortsatta planeringen ska vara så effektiv som möjligt.

Arbetslagets årsmål med utgångspunkt i Hela 
skolans övergripande mål
Hur översätter ni skolans övergripande mål till ett 
årsmål som är anpassat till arbetslaget?

Här skriver arbetslaget/teamet arbetslagets mål för läsåret. Målet ska vara tydligt kopplat 
mot skolans övergripande mål och eventuella andra styrningar gällande lagets målsättning 
(exempelvis programmål på gymnasiet).

Precisering av arbetslagets delmål:
Beskriv önskat läge v xx:
Vad ska vi ha uppnått v xx för att nå vårt årsmål?

Vilka konkreta effekter vill vi se hos eleverna under 
perioden?

Här skriver arbetslaget in hur det avgränsat årsmålet till en avgränsad tidsperiod. 
Formuleringen behöver vara mycket konkret och tydlig. Laget behöver ha pratat ihop sig 
till ett gemensamt språk för vad denna målformulering betyder för alla i laget.

Strategi för perioden:
Beskriv aktiviteten

Hur ska vi konkret arbeta med eleverna för att nå 
dit?  

Beskriv era 5 viktigaste insatser.

Förklara här vad ni tänker göra
• Här skriver arbetslaget in de viktigaste insatserna som de ska genomföra under den 

avgränsade tidsperioden. Det ska finnas ett tydligt orsak-verkan samband mellan 
strategi och önskat läge. Laget behöver kunna förklara detta samband i termer av 
mikrohändelser och mikroeffekter.

•
• Koppla samma detta med övriga övergripande strategier på skolan  
•

Överenskommelsen dokumentation
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--------- förslag på uppföljningsfrågor.       ---------
Reflektioner vecka X
1. Är alla delaktiga i 

överenskommelsen 
och håller spåret?

2. Vilka tecken ser vi 
hos eleverna i 
klassrummet?

Här kanske ni förändrar frågorna över tid. Vid första 
uppföljningstillfället är förslagen till vänster relevanta. Fråga 
2 är troligtvis relevant vid de flesta uppföljningstillfällen.

Inför nästa gång… Här beskrivs eventuella förändringar av strategin under 
perioden. Och oavsett förändringar eller inte konkretiseras 
de insatser som ska göras till nästa uppföljningstillfälle.

Löpande Avstämning/Uppföljning



1. AL kommer överens med rektor om mål för kommande 
period. Målen utgår ifrån Skolans mål och elevens vardag

2. AL tar fram en strategi för att nå målen och kopplar 
aktiviteter till strategin

3. AL presenterar strategi för rektor och överenskommelse nås
4. AL arbetar, både AL och rektor följer löpande upp
5. Rektor speglar AL 
6. Mål utvärderas, följs upp och tillbaka till 1 inför nästa period.

Sammanfattning arbetsgång



Överenskommelser på alla nivåer

• Arbetslag - Överenskommelser
• Skolledare – Ledarplan



Ledning, styrning & kvalitetsarbete

Nämndens styrning

Rektorer operationaliserar

SC antar uppdraget

Teamen konkretiserar

VC axlar ägarskap

Barn & Elever i lärande och utveckling

Överenskommelse
1. Vart ska ni? Hur översätter ni skolans övergripande mål till er vardag? 

Vad är ni överens om i ert arbetslag är ert viktigaste mål att uppnå på 
sikt? Vad vill ni ska känneteckna de elever som såsmåningom lämnar 
er?

2. Vem axlar ansvar för att ni ska kunna åstadkomma det ni vill 
tillsammans? Hur identifierar ni vem som är ansvarig för att det sker? 
Vem kan svara på frågan ”Hur långt har ni kommit?” Vem justerar 
löpande de strategier ni använder för att ta er dit? Dvs. vilka är 
operativt ansvariga (operativa enheter). Vem stödjer dessa operativa 
enheter? Hur är de organiserade?

3. Hur får ni detta att börja hända och hur säkerställer ni att det 
fortskrider? Vilka är de absolut viktigaste kritiska moment för att detta 
ska ske? Hur följer ni löpande upp att önskvärd utveckling sker? 
Konkret! Hur ser er mötesstruktur ut för att supportera detta arbete?

4. Sammanfatta detta i en mall för överenskommelser.



Ledning, styrning & kvalitetsarbete

Nämndens styrning

Rektorer operationaliserar

SC antar uppdraget

Teamen konkretiserar

VC axlar ägarskap

Barn & Elever i lärande och utveckling

Ledarplan
1. Riktningsfokus: Vart ska ni? Vad är ni överens om på er skola är ert 

viktigaste mål att uppnå på sikt? Vad vill ni ska känneteckna de elever som 
lämnar er skola?

2. Ägarskap: Vem axlar ansvar för att ni ska kunna åstadkomma det ni vill 
tillsammans? Hur identifierar ni vem som är ansvarig för att det sker? Vem 
kan svara på frågan ”Hur långt har ni kommit?” Vem justerar löpande de 
strategier ni använder för att ta er dit? Dvs. vilka är operativt ansvariga 
(operativa enheter). Vem stödjer dessa operativa enheter? Hur är de 
organiserade?

3. Samarbete: Hur får ni detta att börja hända och hur säkerställer ni att det 
fortskrider? Vilka är de absolut viktigaste kritiska moment för att detta ska 
ske? Hur följer ni löpande upp att önskvärd utveckling sker? Konkret! Hur 
ser er mötesstruktur ut för att supportera detta arbete?

4. Av allt detta ovan, så som du beskriver det, vad är inte på plats som du 
behöver agera för att få på plats? När ska du göra det? När är det klart? 
Identifiera dina viktigaste ledarhandlingar på medellång (3-6 månader) 
och längre sikt (6-18 månader). Bryt ned dessa till konkreta 
ledarhandlingar som du behöver göra omgående, presentera dem för ditt 
områdesteam och VC.



Möjligheter som
uppstår med 

överenskommelser



Exempel på systemmekanismer…

• Överenskommelser
• Ledarplan
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Pass 2
Fördjupad uppföljning
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Utvecklings
område



Resultat
Gemensam 
erfarenhet

Utvecklings
område



Resultat
Gemensam 
erfarenhet

Dokumentation

Utvecklings
område



Resultat
Gemensam 
erfarenhet

Dokumentation

Utvecklings
område

Analys
Beslut



Resultat
Gemensam 
erfarenhet

Dokumentation

Utvecklings
område

Generell data

Analys
Beslut
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Möjligheterna att i en pedagogisk vardag och i ett pedagogiskt 
ledarskap identifiera vad som är:

kausalitet = förhållandet mellan orsak och effekt
vs.

korrelationen = styrkan i sambandet mellan två händelser

är ofta få och inte alltid helt tydliga… men helt avgörande för 
en skolas utveckling.



Kausalitet vs. Korrelation

Torrt, varmt
och soligt

sommarväder
Solbränna

Glass

Korrelation

Kausalitet

Kausalitet



Makro-
nivå 

orsak

Statistisk korrelation

Colemans båt

Makro-
nivå 

effekt

Mikro-
nivå 

händelser

Mikro-
nivå 

effekter

Kausalitet vs. Korrelation



Att hitta de avgörande mekanismerna

Makro-
nivå 

orsak

Statistisk korrelation

Colemans båt

Makro-
nivå 

effekt

Mikro-
nivå 

händelser

Mikro-
nivå 

effekter

Svarta lådan
okända interna 

mekanismer



Makro-
nivå 

orsak

Statistisk korrelation

Colemans båt

Makro-
nivå 

effekt

Mikro-
nivå 

händelser

Mikro-
nivå 

effekter

Kausalitet
Strukturer Kontext

Psykologiska faktorer

Att hitta de avgörande mekanismerna



En mekanismbaserad förklaringsmodell

Makro-
nivå 

orsak

Statistisk korrelation

Colemans båt

Makro-
nivå 

effekt

Mikro-
nivå 

händelser

Mikro-
nivå 

effekter

Kausalitet
Strukturer Kontext

Psykologiska faktorer

Kausala 
mekanismer
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Resultat
Gemensam 
erfarenhet

Reflektion
Tidiga tecken

Aktioner
Uppdrag

Den första 
Loopen!



Resultat
Gemensam 
erfarenhet

Aktioner
Uppdrag

Den andra 
Loopen!

Den första 
Loopen!

Reflektion
Tidiga tecken



Resultat
Gemensam 
erfarenhet

Action
Uppdrag

Reflektion
Dialog

Textbaserad

Den andra 
Loopen!

Den första 
Loopen!

Reflektion
Tidiga tecken



Resultat
Gemensam 
erfarenhet

Aktioner
Uppdrag

Reflektion
Dialog

Textbaserad

Fördjupat 
lärande

Den andra 
Loopen!

Den första 
Loopen!

Reflektion
Tidiga tecken



Den andra loopen kan stängas av:
•Generaliseringar
• Förvrängningar
•Utelämningar



Generaliseringar
• Är det alltid/aldrig så?
• Gäller det alla/inga människor?
• Inte någonting? Aldrig? Alltid?
• Vad mer exakt…? Hur mer exakt…?
• Är/Var det enda alternativet? 



Konsekvensmedvetenhet
• Vad skulle hända om alla gjorde lika dant?

• Vad skulle hända om du gjorde det varje dag?
• Vad skulle hända om du sa… till dig själv varje morgon?

Handlingskraft
• Vad kan du göra redan nu som tar dig ett steg närmare det du vill?

• Vad skulle du göra om du redan hade det du drömmer om?

• Om du inte tar ett steg nu, när ska du då göra det?
• Vad är du beredd att göra för att få det som du vill?



Förutsägelser
• Hur kan du veta att det kommer att bli så?

• Har andra som gjort samma sak verkligen gjort samma sak?

Långsiktighet
• Är det obekvämt nu, men ger dig något härligt/trevligt/värdefullt på 

sikt?

• Vad leder det till om du väljer alt 1? Vad leder det till? Vad kan det leda 
till? Vad kan det leda till? Vad kan det leda till? Vad kan det leda till? 
Skulle du vilja det? Motsvarande för alt 2, 3, 4…

• Vilken betydelse har det för dig/och ditt liv att tycka/göra/känna så?

• Vad är det värsta som kan hända?

• Vad skulle du inte klara dig utan i framtiden? Vad skulle det innebära?



Opersonligt

• Du eller någon annan?

• Vem är det som vill det? (Är det någon annan som 
påverkar dig?)

• Vem är ’man’?
• Påstår vem?

• För vems skull?

• Gäller det dig?

• Hur gör du/bär du dig åt för att… (inte kunna, inte 
lyckas, inte drömma, vara lat…)?

• Var fick du den idén ifrån?
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Exempel på systemmekanismer…

• Överenskommelser
• Ledarplan
• Synliggörande av den andra loopen
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Pass 3
Proaktivt och reaktivt kvalitetsarbete
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Reaktivt kvalitetsarbete
Reaktivt kvalitetsarbete är primärt baserat på 

summativa bedömningar av verksamheten. Det 
har ett tidssläp och kan vara baserat på resultat 
genererat över längre tid och av personal och 

elever som inte längre finns kvar i 
verksamheten. All personal är involverad, men 

förvaltningsledning och rektorer har 
huvudansvar.

Proaktivt kvalitetsarbete
Proaktivt kvalitetsarbete är baserat på aktuell 

operativ information från den omedelbara 
verksamheten. Arbetet genomförs primärt i det 

operativa team som leder en avgränsad elevgrupp. 
Stommen och utgångspunkten i det proaktiva 
kvalitetsarbetet är de överenskommelser som 
upprättats mellan operativa team och rektor.

Systematiskt kvalitetsarbete
Allt kvalitetsarbete handlar om hur de erfarenheter som görs i verksamheten systematiskt 

omvandlas till kompetens som systematiskt återförs till löpande verksamhet.
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Proaktivt 
kvalitetsarbete

Reaktivt 
kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete =

+
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Proaktivt 
kvalitetsarbete

Reaktivt 
kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete =

+
Långsiktig 
uppföljning
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Proaktivt 
kvalitetsarbete

Reaktivt 
kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete =

+

Styrningar & 
förfiningar

Långsiktig 
uppföljning



Bild överenskommelse

Nuläge
Mål för 

periodenStrategi

Baserat på 
långsiktigt 

mål

Delmål

Proaktiv 
påverkan



Reaktiv påverkan på överenskommelse

Nuläge
Mål för 

periodenStrategi

Baserat på 
långsiktigt 

mål

Förfiningar 
och styrningar

Delmål

Reaktiv 
påverkan

Proaktiv 
påverkan



Möten

Operativa möten
Genomförs löpande och 
binder ihop arbetslagets 
arbete. Syftet är att skapa 
kontroll över den 
pedagogiska processen.

Behovsmöten
Genomförs efter behov. En del 
av dessa uppstår efter hand 
och en del är förutsägbara.

För att följa progressionen, fatta löpandebeslut och 
allokera resurser föreslås två typer av möten:

• Rapportering
• Progression (Effekt)
• Stämning
• Effektivitet

• Beslut
• Information



Mötesstruktur

Operativa 
möten 

Uppkomna behov:
-Lärmiljö
-
-

Förutsägbara behov:
-Målanalys
-Särskilt stöd
-

Behovsmöten



Nödvändiga frågor att kunna svara på:

• Hur får ni önskat utvecklingsarbete att börja hända och hur 
säkerställer ni att det fortskrider? 

• Vilka är de absolut viktigaste kritiska moment för att detta ska ske?
• Hur följer ni löpande upp att önskvärd utveckling sker? Konkret!
• Hur ser er mötesstruktur ut för att supportera detta arbete?
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Nämndens styrning

Rektorer operationaliserar

FC antar uppdraget

Teamen konkretiserar

VC axlar ägarskap

Barn & Elever i lärande och utveckling

Rektorer

Elever

Pedagoger 
i Team

Tillfällen för 
överenskommelser

Hur får ni önskat utvecklingsarbete att börja hända och hur säkerställer ni att det 
fortskrider? 
Vilka är de absolut viktigaste kritiska moment för att detta ska ske? 
Hur följer ni löpande upp att önskvärd utveckling sker? Konkret! 
Hur ser er mötesstruktur ut för att supportera detta arbete?

Kritiska punkter i systemet
• I alla överenskommelser finns:

• Riktning
• Tydlig organisation - ägarskap
• Tidsavgränsningar
• Konkreta actions

• Alla ledare utövar ett nära ledarskap
• Alla ledare säkerställer att ö. k. håller hög kvalitet
• Uppföljningsarbetet är högt prioriterat
• Levande ö. k. alltid finns
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Level 1 

• Målgemenskap/
riktning (Kvalitet)


• Org som kan axla 
ansvar (Kvalitet), kan 
översätta enhetsmål till 
AL-nivå.


• Systematik, dvs. 
Struktur i 
uppföljningsarbete 
med tillhörande 
nybeslut//med ett 
löpande samspel R-AL


•

Level 2 

• Löpande/levande ö k 
om målgemenskap/
riktning


• Org = AL/Team som 
axlar ansvar


• Kvalitet i 
uppföljningsarbete 
med tillhörande 
nybeslut*


• Kvalitet hos SL som 
utmanar AL/team**

Level 3 

• Systematiserad 
spridning av ERFA 
internt och externt.


• Innovation & 
Implementation


• Självgående AL i SKA

• AL som hjälper 

varandra

Effektmål 

• Alla pedagoger kan 
förklara hur lagets 
SKA genomförs i varje 
klassrum och hur det 
förbättrar varje elevs 
lärande och 
utveckling


Effektmål 

• Q4

• Idé om hur 

verksamheten ska 
fungera i framtiden


•

Effektmål 

• Högre måluppfyllelse

• Ökad likvärdighet


•

Nivåer av utvecklingskapacitet




Exempel på systemmekanismer…

• Överenskommelser > med kvalitet
• Ledarplan
• Synliggörande av den andra loopen
• Operativa möten
• Överenskommelsemöten
• Rektorsmöten med specifik anledning

82

Kritiska punkter i systemet
• I alla överenskommelser finns:

• Riktning
• Tydlig organisation - ägarskap
• Tidsavgränsningar
• Konkreta actions

• Alla ledare utövar ett nära ledarskap
• Alla ledare säkerställer att ö. k. håller hög kvalitet
• Uppföljningsarbetet är högt prioriterat
• Levande ö. k. alltid finns
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Te
amFVL Rektor Pedagog

Elev

Te
am

Te
am

Strategisk 
ledningsgrupp

Operativ 
Enhet 

Klass/
elevgrupp

Varje team översätter regelbundet styrningar och gjorda lärdomar till 
konkreta handlingar. Här föds kontinuerligt nya operativa uppdrag.

Varje team gör lärdomar genom att regelbundet i operativa möten avläsa 
effekter av gjorda handlingar, analyserar mönster och identifierar behov. 



Sammanfattning

Identifiera era orsaksmekanismer. Var inte rädd för
att standardisera

Ha en tydlig systemisk kommunicerbar ledaridé

Hur går ni från teori (skyltfönster) till praktik?

Hur ser era kvalitetsfaktorer ut på olika
systemnivåer?
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christer@meuniversity.com
LinkedIn: Christer Westlund
www.meuniversity.com
Tel: 0766338985



85



86


