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Simplexity

innebär att ta itu med komplexa frågor 

genom att först identifiera det minsta 

antalet nyckelfaktorer som kan gå att 

ändra på med gott resultat och sedan ro 

hem synergieffekterna dem emellan.
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”Undervisningen hon såg byggde på en 

balans mellan direkt lärarledd undervisning, 

samtal mellan eleverna och individuellt 

arbete samt att läraren undervisade eleverna 

på två olika nivåer parallellt. 

Nivåerna var sammanbundna av systematiska 

språkliga växlingar mellan vardagsspråk och 

mer avancerade uttrycksformer.” 



Lärares betydelse –
inslaget av lotteri

7

I en grupp på ca 50 lärare:

– Elever som undervisas av de skickligaste lärarna lär sig på sex månader 
det man lär sig av den genomsnittliga läraren på ett helt år 

– Elever undervisas av de minst skickliga lärarna behöver två år för att 
nå motsvarande kunskaper (Hanushek & Rivkin, 2006; Kane et al. 2012)

– I klassrummen hos de skickligaste lärarna reduceras skillnaderna i 
resultat mellan socialt gynnade resp missgynnade avsevärt (Hamre & Pianta, 2005; 
Virtanen et al. 2017; Westergård et al. 2018).
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Groups are powerful, which means they can be 

powerfully wrong. 

Getting together without the discipline and specificity 

of  collective work can be a grand waste of  time. 

(Fullan & Quinn 2016)
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Kollegial undersökande kultur – att leta efter 
kvalitet och synliggöra ”hantverket” 

•Konkretion – Hur?: Att visa på – snarare än att berätta om. Att bedöma och utveckla 
kvalitet i lärande – vad är det och hur syns det? Vad är det som händer när det 
lyckas? 

•Drivkraft: Att väcka den inre motivationen är kraftfullt. När man får se en annan 
undervisningspraktik tydligt gestaltad och utifrån det själv förändrar något i egen 
undervisning och sedan med egna ögon ser skillnader i resultat så har en inre 
motivation väckts. 

• Avprivatisera undervisning för att göra skillnad tillsammans! Den enskildes 
problem är allas problem!
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”Gillar ämnet”: Inga prestationer utan 
relationer & bra stämning i klassen
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En bra lärare är…
Ifous rapportserie 2020:1: Varför förbättras inte resultaten trots alla insatser?

En som respekterar eleverna

En som lyssnar på eleverna och försöker förstå dem

En som bryr sig om eleverna och vill deras bästa

En som är både seriös och skämtsam

En som ser att olika elever har olika behov

Samspel: 
Inga prestationer 
utan relationer!

Design:
Engagerad och 
väcker intresse!

En som har genomgångar och förklarar saker innan man sätter igång och jobbar själv

En som ser till att ha ordning i klassrummet genom tydliga regler (tex ha bestämda 
platser och inte låta eleverna gå ut och jobba var de vill)

En som låter eleverna vara med och påverka lektionerna och undervisningen

En som kan sitt ämne bra och verkligen kan lära ut det

En som har planerat ordentligt i förväg

Förståelse:
Undervisningsskicklig –

”förklarar så man förstår”
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1 767 – 1 360 – 194 – 104



Lärarna saknar tid för samarbete –
men rektorerna menar att tid finns

Lärarna anser att arbetstiden inte räcker –
men rektorerna menar att tid finns



Skolledning – Ledningsgrupp 

Arbetslag Ämnesgrp. EHT Förstelärare Fritidsverks. ………

Den dagliga verksamheten

Ledarskap
Arbete med
nyanlända 

elever

Förmåga att 
anpassa 

undervisning

Bedömar-
kompetens

Delaktighet 
Inflytande

Utvärdering
Analys

Språkutv. 
arbetssätt

Kollegialt 
lärande

Varje elevs 
bästa skola

………….

En skolorganisation…



Varje ny styrsignal devalverar värdet av 
alla förgående styrsignaler

”Målnförmörkelse”



It’s not enough to be busy, 

so are the ants.

The question is: 

What are you busy about?



Sammanhållen, fokuserad & kompetent ledningsorganisation

Pedagogisk ledning

Den dagliga verksamheten

Verksamhetens 
utvecklingsbehov

Elevernas 
lärandebehov Undervisningsskicklighet



En droppe droppad i Livets älv

har ingen kraft att flyta själv.

Det ställs ett krav på varje droppe:

Hjälp till att hålla de andra oppe!


