
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

VARFÖR GÅR DU TILL JOBBET?

Thingelingela

INGELA NETZ



”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

Att arbeta i skolan är inte bara ett jobb. Det är ett ställningstagande. 



Fyllt på i verktygslådan

Ledarskap och relationer i klassrummet

Engagemang och delaktighet

Vilka förutsättningar behöver du?
Vilka grundläggande krafter behöver få ta plats?
Vad säger forskningen?
Hur gör vi skolvardag av det? 
Hur behöver ledare agera och organisera?

VAD?...VARFÖR?...DÄRFÖR!.
..HUR? 



Varför

Hur

Vad

Simon Sinek, The golden 
circle (TED talk)



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



VAD
berättar du?



”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.”



▸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



5 minuters reflektion:

Om jag frågade dina elever eller medarbetare 

- vad skulle de säga att du värdesätter?  

www.slido.com

Event code: #Kompetento



”Cynismen är den 
farligaste av sjukdomar. 
Den klär människan 
i en falsk rustning av 
skarpsinne: 
jag är för smart för att beröras 
av något.”

(Anna-Lena Laurén, DN)



VARFÖ
R?

Vilket är ditt



Micropaus 

5 min

Om du vill: 

Formulera ditt varför i några korta meningar. 



”När en tanke fästs på papper 
blir man för första gången 
ansvarig för den.” 

Stefan Svallfors, ”Kunskapens människa”



SUCCESSFUL LEADERS ARE:

* motivated by intense moral purpose 

* knowledgeable about current models of learning 

* consistently inquiry-oriented 

* able to build trusting relationships 

* evidence-informed 

* able to move to wise action.

Kaser & Halbert 2009



Rektorer som ”målhävdare” - tydliga 
idéer om vad de vill att verksamheten 
ska utvecklas till och vilka mål de 
anser ska genomsyra den.  

Jarl, Blossing & Andersson, Att organisera för skolframgång,  2017



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.”



Exempel från Canada:

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 ska utveckla förståelse och respekt 
för ursprunglig kunskap



DÄRFÖ
R! 



BEING  

BELONGING  

BECOMING

Jag är jag och jag duger!

Jag tillhör ett sammanhang 
– jag är välkommen och behövd här!

Jag ser möjligheter för mig i min framtid 
– jag kan bli det jag vill! 



HYPOTES: 
Den som mår bra 
lär sig bra

Vill vi att alla elever ska lära sig bra? 

Vet vi om våra elever mår bra? 

Nej

Byt jobb! 

Ja

Ja

Helt säkert?

Nja.. 

Nja.. Kan vi ta reda på hur våra 
elever mår?

Nej

Gå direkt
tillbaka till 
ursprungsfrågan! 

Ja!

Ja

Jobbar vi 
systematiskt 
med att 
undersöka hur 
våra elever 
mår?

Ja

Nej

BRA! Då vet vi var vi behöver börja! 



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

Kaser & Halbert, Spiral of Inquiry, 2013



VARFÖ
R

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



HUR
? 

gör man då?



MOTSTÅND?

FÖRÄNDRING?

(R)EVOLUTION?

Bild från: John Guaspari, ”I Know It When I See 
It, a modern fable about quality”, 1985

IKIWISI

I Know It When I See It



Rektor - en rebell?

”Denna moraliska förankring var 

något som rektorerna upplevde 

gav dem rätt att kritisera beslut och 

åtgärder och att ibland betrakta 

kortsiktiga skolreformer som något 

övergående ont.”

Ur Kornhall, ”Rektor -en handbok”

(Välj din chef!)



Vem ska GRETA vara?

…..ge sitt bästa i ansvarig frihet…..

respekt aktning egenvärde
rättskänsla generositet tolerans
ansvarstagande okränkbarhet

frihet integritet värde
jämställdhet solidaritet



”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

Carole Bloch, PRAESA 



Vem vill GRETA vara?

Vilka

-kunskaper

-kompetenser

-förmågor

-erfarenheter

-insikter

behöver hen?



PROCESS

VARFÖR 
GÅR JAG 

TILL 
JOBBET?

VAD HAR 
JAG MED 

MIG?

VILKET ÄR 
VÅRT SYFTE?

VILKA 
KONSEKVENSER 

FÅR DET?

FÖR UNDER-
VISNINGEN

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? 



Till:
skolchefen 
förvaltningschefen 
politikerna

”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”



MÅSTE MAN VARA MODIG?





Det genuint revolutionära 
ligger ofta i den banala praktiken



Vad är det värsta som kan hända?



– 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 



Culture eats strategy 
for breakfast

Peter Drucker



KAN MAN BYGGA EN TILLITSKULTUR 

-som gynnar kvaliteten?



”Det krävs mod av chefer som 
öppnar för dialog. 
Där finns inga färdiga svar eller 
uttänkta visioner. Mycket kan 
hända eftersom makthavarna 
abdikerar för en stund.”

Wilhelmson & Döös, Dialogkompetens för utveckling 
i arbetsliv och samhälle, 2016)

Bild från: John Guaspari, ”I Know It When I See 
It, a modern fable about quality”, 1985



Provtänk!



walk´n talk - lättare att prata när man är sida vid sida

provtänk!

modella!

peka på helhet och sammanhang - berätta, berätta!

de små symbolhandlingarnas värde - ur tillit växer ansvar

våga mikromotstånd

”pedagogiskt tolkningsföreträde”

skaffa dig ett nätverk

välj din chef



Ta fram lappen du skrev i början

Vad vill du göra imorgon? 

5 min



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 

www.ingelanetz.wordpress.com

Ingela Netz

thingelingela

ingela.netz@gmail.com

TACK!

mailto:ingela.netz@gmail.com?subject=
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