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Snabba fakta om Cederbergskolan

• En liten glesbygdsskola med ca 120 elever F-9
• Låg personalomsättning med OK behörighet 

2017/2018
• Över tid låg behörighet till gymnasiet (65%) 
• Skolan är otrygg och ”pojkgrupper tar ofta över”. (skolinspektionen vt-18)
• Rasism och hårt klimat i korridorerna där eleverna ägde arenan  
• Ny rektor inför HT-17 
• Vi klev på SBS under våren 2019 utifrån ovanstående

2020/2021
• Våren 2020 kom alla elever i åk 9 in på gymnasiet
• Våren 2021 ser alla elever ut att komma in på gymnasiet igen
• Skadegörelse och kränkningar har minskat, trygghet ökat
• Skolverket och kollegiet pratar båda om en tydlig kulturförändring
• Medarbetarenkäten har en positiv förändring på ALLA frågor



Lite kort om dagens innehåll

• Relevanta frågor och påståenden
• Det som blev vårt nyckelord 
• Att förstå skolan som system och verksamhet 
• Nyckelinsatser som varit framgångsrika
• Sammanfattning
• Reflektioner och frågor som inte hunnits med



Skapar vi undervisning för de elever vi har?
- Eller de elever vi önskar att vi hade? 



Alla känner eller har känt så här på jobbet 
- jag har inte tid! Då hinner jag inte det jag måste!



Alla organisationer upplever motstånd eller tröghet
– olika mycket, olika ofta, olika aktivt. Det är en del av utveckling



Tröghet, stress och olika förväntningar på ”normalt”
– Hur många känner inte igen sig i det? 



Men vad händer när alla börjar dra åt samma håll?
Och hur kommer man dit… 

En organisation är en grupp människor arbetar tillsammans för att nå ett mål.
Abrahamsson & Aarum Andersen (2018) 

Om lärare istället får möta problemen själva så når man inte 
förändringar som gör skillnad. (Timperley, 2013)





Att förstå hur olika system och subsystem ser ut och vara 
medveten om det sätt man tänker bidrar till att aktivt kunna 
välja tankesätt, vilket är centralt för att skapa framgångsrika 
skolförbättringsstrategier och åstadkomma förändring. 
(Håkansson och Sundberg, 2016). 



RAMAR

Statligt uppdrag
LGR 11 
Skollagen
Förordningar
m.m. 

Kommunalt uppdrag
Budget 
Centrala planer
Huvudmans mål
m.m.

Alla når målen
Alla trivs i skolan

MÅL
Skollag och 
styrdokument

INNEHÅLL OCH GENOMFÖRANDE

Lokal tolkning av styrdokument och 
Skollag på Cederbergskolan F-9
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Undervisning
Och utbildningElevsyn Kunskapssyn Ledarskap

Metoder/ 
verktyg

Vi behöver säkerställa att vi inte sätter färdiga metoder som 
svar, utan lägger fokus på professionella kunskaper istället 
(Timperley, 2013). 
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Undervisning
Och utbildningElevsyn Kunskapssyn Ledarskap

Metoder/ 
verktyg

När har jag ett relationellt perspektiv?
När glider jag till ett kategoriskt? 

Hur påverkas eleven av bemötande? 
Bemöts alla utifrån samma perspektiv?

Relationellt perspektiv
• Kontext i fokus
• Individuella behov
• Gruppens påverkan
• Vuxnas ansvar i bemötande  
• Skapa hållbara sammanhang 

Vilken effekt har bemötande och elevsyn 
på elevers måluppfyllelse? 
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Undervisning
Och utbildningElevsyn Kunskapssyn Ledarskap

Metoder/ 
verktyg

När har jag ett relationellt perspektiv?
När glider jag till ett kategoriskt? 

Hur påverkas eleven av bemötande? 
Bemöts alla utifrån samma perspektiv?

Hur ser undervisning ut 
För alla elever Utifrån 
vår kunskapssyn?

Elever lär sig när: 
• Innehåll och mål är tydligt
• Undervisning är varierad
• Uppgiften är hanterbar
• Samarbete fungerar väl
• Lärmiljön är stimulerande
• Förväntningar är positiva
• Bedömning är framåtsyftande 

och konstruktiv
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• Vuxnas ansvar i bemötande  
• Skapa hållbara sammanhang 

Vilken effekt har bemötande och elevsyn 
på elevers måluppfyllelse? 

Hur påverkar kunskapssynen undervisningen
och elevers måluppfyllelse? 
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Undervisning
Och utbildningElevsyn Kunskapssyn Ledarskap

Metoder/ 
verktyg

När har jag ett relationellt perspektiv?
När glider jag till ett kategoriskt? 

Hur påverkas eleven av bemötande? 
Bemöts alla utifrån samma perspektiv?

Hur ser undervisning ut 
För alla elever Utifrån 
vår kunskapssyn?

När jag tappar ledarskapet
• Vem tar över? 
• Hur märks det?
• När/Varför händer det? 

Vilka effekter har ledarskap på
klassen / gruppen?

Att äga och kontrollera
• Innehållet
• riktningen
• Likvärdigheten
• Delaktigheten
• Värdegrunden

Elever lär sig när: 
• Innehåll och mål är tydligt
• Undervisning är varierad
• Uppgiften är hanterbar
• Samarbete fungerar väl
• Lärmiljön är stimulerande
• Förväntningar är positiva
• Bedömning är framåtsyftande 

och konstruktiv

Relationellt perspektiv
• Kontext i fokus
• Individuella behov
• Gruppens påverkan
• Vuxnas ansvar i bemötande  
• Skapa hållbara sammanhang 

Vilken effekt har bemötande och elevsyn 
på elevers måluppfyllelse? 

Hur påverkar kunskapssynen undervisningen
och elevers måluppfyllelse? 

Vilken effekt har ledarskapet
på elevers måluppfyllelse?
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Och utbildning

Alla når målen
Alla trivs i skolanElevsyn Kunskapssyn Ledarskap
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Metoder/ 
verktyg

Språkutvecklande 
arbetssätt

Feedback

Pedagogisk
planering

Didaktiska  
modeller 

Bedömning

Delaktighet
EHTAnalys & 

utvärdering
Reflektion

ÅP

Handlingsplaner

Samverkan

Dokumentation

Statligt uppdrag
LGR 11 
Skollagen
Förordningar
m.m. 

Kommunalt uppdrag
Budget 
Centrala planer
Huvudmans mål
m.m.

PDK

Elevhälsoplan

När har jag ett relationellt perspektiv?
När glider jag till ett kategoriskt? 

Hur påverkas eleven av bemötande? 
Bemöts alla utifrån samma perspektiv?

Vilken effekt har bemötande och elevsyn 
på elevers måluppfyllelse? 

Elever lär sig när: 
• Innehåll och mål är tydligt
• Undervisning är varierad
• Uppgiften är hanterbar
• Samarbete fungerar väl
• Lärmiljön är stimulerande
• Förväntningar är positiva
• Bedömning är framåtsyftande 

och konstruktiv

Att äga och kontrollera
• Innehållet
• riktningen
• Likvärdigheten
• Delaktigheten
• Värdegrunden

När jag tappar ledarskapet
• Vem tar över? 
• Hur märks det?
• När/Varför händer det? 

Vilka effekter har ledarskap på
klassen / gruppen?

Vilken effekt har ledarskapet
på elevers måluppfyllelse?

Hur påverkar kunskapssynen undervisningen
och elevers måluppfyllelse? 

Skollag och 
styrdokument

BFL
Betyg

Kooperativt 
lärande

Lågaffektivt bemötande

Hur ser undervisning ut 
För alla elever Utifrån 
vår kunskapssyn?

Relationellt perspektiv
• Kontext i fokus
• Individuella behov
• Gruppens påverkan
• Vuxnas ansvar i bemötande  
• Skapa hållbara sammanhang 

Vi behöver säkerställa att vi 
inte sätter färdiga metoder 
som svar, utan lägger fokus 
på professionella kunskaper 
istället (Timperley, 2013)



Så vad har vi gjort egentligen
- 5 nyckelinsatser som fungerat för oss



Så vad har vi gjort egentligen
- Nyckelinsatser som fungerat för oss 1/5

Systematik före brandsläckning



Så vad har vi gjort egentligen
- Nyckelinsatser som fungerat för oss 2/5

Försvara och städa skolans utvecklingsmål! 



Så vad har vi gjort egentligen
- Nyckelinsatser som fungerat för oss 3/5

Kulturen är det som kan bidra till hållbar förändring



Kulturen är det som kan bidra till hållbar förändring

A strong culture grows where everyone collectivly
aspires to be:
oReliable in their profession and decision making
oBrave in their values, mindset and actions
oClose and available their in relations with the ones
that matter
oWelcoming towards other people, ideas, and 
opinions



Så vad har vi gjort egentligen
- Nyckelinsatser som fungerat för oss 4/5

Heltidsmentor som roll i skolan



Så vad har vi gjort egentligen
- Nyckelinsatser som fungerat för oss 5/5

Använd EHT rätt – använd EHT till skolutveckling

Årshjul

Agenda
Organisationsbygge

Utvecklingsmål



Vi sammanfattar det här lite kort 

När vi förstår systemet fokuserar vi 
på att förstå teorier och öka 
professionell kunskap istället för 
att följa färdiga modeller eller 
”lösningar”. (Timperly, 2013)

I mitten för vår förståelse ställer vi 
tre begrepp: 
Elevsyn, kunskapssyn & ledarskap

En organisation där vi förstår system och
Subsystem. Där vi förstår Kulturer och lokala 
förutsättningar och föreställningar (Håkansson 
och Sundberg, 2016 och Håkansson 2017)

En organisation som definieras som just det
Genom att alla är med och drar mot ett 
Gemensamt mål. (Abrahamsson & 
Aarum Andersen, 2018) 

En vetskap om att när någon lämnas själv 
Sker inte den förändring vi vill ska ske och 
fokus på professionella kunskaper är grunden. 
(Timperly, 2013)

Vision Teori Kunskap 

”Vi har en gemensam skolkultur som driver 
utveckling, lärande och skolanknytning”



Vi sammanfattar det här lite kort 

”Vi har en gemensam skolkultur som driver 
utveckling, lärande och skolanknytning”

Bygg systematik i arbetet
▪ Varje möte har ett syfte –

dela utveckling och drift
▪ Håll hårt i utvecklingen – det 

kan aldrig brinna för mycket! 
(Covid -19 ett exempel)

▪ Släpp inte in metoder utan 
förståelse och kunskap

▪ Prioritera kollegial tid (alla)

Heltidsmentorskap
▪ Ett språkrör för eleverna
▪ Sitter i EHT medelevperspektiv 

Bygger relation med systemet
▪ En spindel nätet för varje elevs 

system i och utanför skolan
▪ Ser hela elevens situation 

Rigga EHT för skolans mål 
▪ Bara skolutveckling på EHT-möten
▪ EHT utgår från skolans 

utvecklingsmål
▪ Deltar i utvärdering av SKA 
▪ Leder kollegial utveckling utifrån det

Roller för skolanknytning
▪ Rastvärdskap i alla klasser F-9
▪ Vaktmästare 20% utan fasta 

uppgifter
▪ Elevdrivna projekt i lärmiljön
▪ Utökad fritidsledare för aktiviteter
▪ Elevers skolanknytning är allas 

ansvar

Skapa enhetlighet i målen
▪ Allt är en del av samma arbete
▪ Försöka skala bort parallella spår
▪ Inga projekt och inga metoder
▪ Allt vi gör ska förstärka riktningen 

eller tas bort. 



Tack snälla för att jag fick 
låna er dyrbara tid! 

Thomas Hallberg

Thomas.hallberg@krokom.se

0640-16932

Vill du prata ännu mer 
skolutveckling med mig? 

mailto:Thomas.hallberg@krokom.se

