
Om du inte går till jobbet 
för att förändra världen, 
vad gör du då där?



Vad är viktigt för mig?

* Projektledare

* Grafisk designer

* Marknadschef

* Lärarvikarie

* Biträdande rektor

* VFU-samordnare

* Utvecklingsledare

* Grundskolestrateg

* Bitr grundskolechef

* Rektor/förskolechef

* Adjunkt, Rektorsutbildningen

* Utredare/verksamhetsstöd 

* Utbildare

VARFÖR GÅR DU TILL JOBBET?

INGELA NETZ

2003



”Men då sa Jonatan att det fanns saker 
som man måste göra, även om det var farligt.

’Varför då’, undrade jag. 
’Annars är man ingen människa 

utan bara en liten lort’, sa Jonatan.”

Ur Bröderna Lejonhjärta, Astrid Lindgren



We rarely talk about passion 
in education, as if doing so 
makes the work of teachers 
seem less serious, 
more emotional than cognitive..

John Hattie,Visible learning



“De som arbetar i skolan är ofta djupt motiverade av 
skolans kärnuppdrag. De behöver inte motiveras - men de 
behöver någon som lyssnar på dem och ger dem möjlighet 
att utveckla dessa drivkrafter.” 

Per Kornhall (2017), Rektor - en handbok



”Skolans uppgift är 
att låta varje enskild elev 
finna sin unika egenart och 
därigenom kunna delta i 
samhällslivet genom att 
ge sitt bästa i ansvarig frihet.”

Lgr 11



Exempel från Kanada:

● Alla lärande ska klara skolan med upplevd 

värdighet, mening och möjligheter.

● Alla lärande ska lämna oss mer nyfikna än 

när de kom.

● Alla lärande ska utveckla förståelse och 

respekt för ursprunglig kunskap och genom 

att arbeta tillsammans eliminerar vi rasism i 

våra skolor. 



Kaser & Halbert (2009) Leadership mindsets

/ Per Kornhall (2017) Rektor - en handbok

1.Starkt moralisk syfte

2.Ett dynamiskt mindset

3.Tillit - relationer kommer först

4.Ett undersökande förhållningssätt

5.Söker lärande för djup förståelse

6.Söker evidens för och från det de gör

7.Bygger organisation för lärande

Vad utmärker framgångsrika skolor?
Vad utmärker framgångsrika ledare?



BEING 

BELONGING 

BECOMING



Vad är det som pågår för våra lärande?

Hur vet vi det?

Varför är det viktigt?

Från: Den Utforskande Spiralen, L Kaser, J Halbert



”Kan du namnge två vuxna personer 
här på skolan som tror att du 
kommer att lyckas i livet?” 

Kaser & Halbert, Spiral of Inquiry, 2013



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



Simon Sinek, 

Börja med Varför

Varför? 

Hur? 

Vad? 

“The golden circle”

Sinek, S, Starting with Why, 

2009
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PROCESS

VARFÖR 
GÅR JAG 

TILL 
JOBBET?

VAD HAR 
JAG MED 

MIG?

VILKET ÄR 
VÅRT SYFTE?

VILKA 
KONSEKVENSER 

FÅR DET?

FÖR 
UNDERVIS-

NINGEN

FÖR 
ORGANISA-

TIONEN

FÖR VÅRT 
LÄRANDE?

VILKA 
KVITTON SER 

VI 
PÅ ELEVERNAS 

LÄRANDE?HUR UPPLEVER 
VÅRA ELEVER SIN 

SKOLGÅNG?

HUR GÅR DET 
FÖR VÅRA 
ELEVER? 



Tankebensträckare:

-Vilket är ditt moraliska syfte? 
-Varför har du valt att arbeta med skola och 
utbildning och vad är det som driver dig att gå 
till jobbet varje dag? 

Skriv gärna ner dina tankar



Vad är det som pågår för våra lärande?

Hur vet vi det?

Varför är det viktigt?

Från: Den Utforskande Spiralen, L Kaser, J Halbert





”It is difficult to work out more effective

ways to do things before we have a 

clear understanding of what is 

currently happening and why.” 

J Halbert, L Kaser



“Assumptions is 

the mother of all fuck-ups”

Ulf Lundell, 2020



HUR VET VI DET?

Var öppna för möjligheten att era uppfattningar 
inte är riktiga!

Våga lägg ideerna på bordet. Era antaganden 
grundar sig kanske inte på fakta - riktigt ännu. 



“Stories are like data, 
but with a soul”

Kathryn Riley



Per Kornhall,  Rektor - en  handbok, 2017

”Det som är viktigt är att inse att dessa 
känslor och etiska riktlinjer är något man 
ska bejaka och använda i sitt ledarskap, 
inte något man ska dölja.”



“Att resonera, att samtala, 

är djupt nödvändigt. 

Om du inte samtalar kan du 

hamna i din övertygelses våld. ”

Kerstin Ekman



Culture eats strategy
for breakfast

Peter Drucker

“Changing systems requires

courage, commitment, 

collaboration, curiosity and an 

intense sense of moral 

purpose”
L Kaser, J Halbert





▸Fråga inte rektorer vad de gör. 
Fråga deras medarbetare vad deras chefer 
värdesätter.

▸Fråga inte lärare vad de gör.
Fråga eleverna vad deras lärare 
värdesätter.                     Carol Dweck



reflektion:

Om jag frågade dina elever 

- vad skulle de säga att du värdesätter?  





Nyfikenhet

Informationsnyfikenhet:
Behovet att hitta mer information kring ett 

specifikt ämne/område. Det motiverar oss 

att gräva oss djupare in i något och bli 

smartare. Informationsnyfikenhet kopplas 

samman med en inre drivkraft för lärande, 

uthållighet och en obeveklig jakt på den 

kunskap som finns precis bortom vår 

räckvidd.   (Goodwin, 2020)

“For young people to be curious, they need 

to be supported and surrounded by adults 

who are equally curious.” 
Susan Engel - The hungry mind (2015)



(Susan Engel, The Hungry Mind, 2015)

“Inte ett leende före höstlovet!”



Kaser & Halbert, Spiral of Inquiry, 2013

Kan du namnge två vuxna personer här 
på skolan som tror att det kommer att 
gå bra för dig i livet?

Vad är det du lär dig just nu och varför 
är det viktigt?

Hur går det för dig med ditt lärande?

Med vad och hur tänker du fortsätta? 



VARFÖR
är det så svårt då?



”Vi är så fokuserade på att göra rätt i 
förhållande till en ”manual” att vi 
glömmer bort att göra vad som är bra 
i relation till just den här situationen” 

Jonna Bornemark 
”Det omätbaras renässans”  

”Horisonten finns alltid kvar”

Lärare

Rektor

Förvaltning

Nämnd

Myndighet

Riksdag/
regering



”Tillit kräver ett flippat system 
där lärares kompetens är 
en odiskutabel faktor.”

R. Kneyber, Flip the system, 2017



MOTSTÅND?

FÖRÄNDRING?

(R)EVOLUTION?



”What decides if a child is 
going to become a warm, 
open, trusting person…//…
is up to those who bring the 
child into the world and teach 
it the meaning of love..”

Astrid Lindgren, Never violence



Till
rektor
skolchef 
förvaltningschef 
politiker:

”De som arbetar i skolan är ofta 

djupt motiverade av skolans 

kärnuppdrag. De behöver inte 

motiveras – men de behöver att 

någon lyssnar på dem och ger dem 

möjlighet att utveckla sina 

drivkrafter.” 
Ur Kornhall, ”Rektor -en handbok”



– Kloka chefer håller personalen borta från 
kvalitetssäkrandet, så att dessa kan utöva sitt 
yrke. Kloka rektorer vet att de ska vara i lärarnas 
tjänst, inte tvärtom. De vänder blicken och ser sig 
själva som stödfunktioner till lärarna i stället för 
den som styr och kontrollerar.

Jonna Bornemark 



Det genuint revolutionära 
ligger ofta i den banala praktiken



Provtänk!



2 x 10

Kan du namnge två vuxna personer här på skolan 
som tror att det kommer att gå bra för dig i livet?



Att arbeta i skolan är inte bara ett jobb. 

Det är ett ställningstagande. 



Vilket 

är

ditt 

varför?



Vilket

är

ditt 

varför?



Vilket

är

ditt 

varför?



Vilket

är

ditt 

varför?



Om du inte går till jobbet 
för att förändra världen, 
vad gör du då där?



INGELA NETZ

www.ingelanetz.se

Ingela Netz

thingelingela

ingela.netz@gmail.com

TACK!
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