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Disposition

•Att leda på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet –

vad innebär det?

• Symtom eller orsak – vad handlar det om och vem äger problemet?

• Om ledarskap och maktens ansikten



Lärarens roll i styrkedjan
5 § Skollag (2010:800 )

Utbildningen ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet



Hard sciences
Natur

Fakta – Förklara
Konsensus

Siffror
Tillämpa – Best practice / Evidence –

Bring to scale

Soft sciences
Kultur 

Data – Förstå

Olika perspektiv – Inte en sanning

Ord

Teori – Tankeverktyg – Lärande



B e p r ö v a d  e r fa r e n h e t
Enskild person gör och lär

Flera personer inom samma skola/sammanhang gör och lär

Flera personer från olika skolor/sammanhang gör och lär



Olika perspektiv – Skilda verkligheter

Rektor

Lärare

Politiker
Skolchef

Elev



Teori: 
av grek. theori’a, 

åskådande, 
betraktelse 
(dvs att se)



Episteme
Vetenskaplig, teoretisk, abstrakt, 

generell. Ämneskunskap.
Text

Techne
Processkunskap, färdighet, manual, 

recept, evidens, best practice.
Text & kropp

Fronesis
Klokhet, omdöme, professionell blick. 

Situationsbunden, lärs genom erfarenhet. 
Kropp & personlig

Aristoteles kunskapsformer
We are what we repeatedly do; excellence is not an act, but a habit.
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”Gillar ämnet”: Utan relationer inga 
prestationer & Bra stämning i klassen

Didaktiskt kontrakt/allians

En komposit



En bra lärare är …
Ifous rapportserie 2020:1: Varför förbättras inte resultaten trots alla insatser?

Design:
Engagerad och 
väcker intresse!

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

En som har planerat ordentligt i förväg

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 (t.ex. ha bestämda 
platser och inte låter oss elever gå ut och jobba var vi vill)

En som låter oss elever vara med och påverka lektionerna och undervisningen

Förståelse:
Undervisningsskicklig –

”förklarar så man förstår”

Samspel:
Inga prestationer 
utan relationer!

En som respekterar oss elever

En som lyssnar på oss och försöker förstå oss

En som bryr sig om oss och vill vårt bästa

En som är både seriös och har humor

En som ser att olika elever har olika behov



• Det är inte vissa undervisningsmetoder som utmärker högpresterande 

skolor. Det är kvaliteten i lärares samarbete, förtroende och 

förhållningssätt till eleverna (Blossing et al 2017; Rothstein 2018).

• Detta är samtidigt de mest betydelsefulla faktorerna för att förebygga 

frånvaro och studiero (Håkansson & Sundberg 2016; Svedberg 2021).

Vad vi vet om förutsättningar för elevers lärande



Cirka 3 - 4 elever saknar studiero

Skolverket Bilden av skolan 2020



System

Skola

Grupp

Dyad

Individ

Symtom eller orsak?

…och vem äger problemet?



De svaga skolorna utmärks av föränderlighet. 
En gemensam förståelse av uppdraget saknas.  
Samtal mellan lärarna handlar föga om lärarnas 
egen undervisning. Man tar istället eleverna som 
förklaring till den svaga resultatutvecklingen. 

De framgångsrika skolorna utmärks av 
sammanhang, stabilitet och liten omsättning av 
lärare. Det gemensam förståelse av uppdraget 
och arbetssätt kommer ur ett regelbundet 
kollegialt utbyte. Här pratar man om hur man 
kan slipa på det egna sättet att undervisa.



En lärares professionella kunskap kan 

sammanfattas med begreppet didaktik*

* Ämnesdidaktik – Allmändidaktik

Didaktiken binder samman: 

1. analysen av innehållet 

2. planeringen av undervisningen

3. det konkreta genomförandet 

4. den uppföljande reflektionen



Professionell undersökande kultur –
att systematiskt synliggöra ”hantverket” tillsammans

• Hur? – Konkretion: 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. 

• I en avprivatiserad undervisningskultur gör man skillnad tillsammans! Den enskildes 
problem är då allas problem!



• Maktens första ansikte handlar om att få andra att 
utföra ”rätt” saker genom t ex att belöna eller 
bestraffa

• Maktens andra ansikte handlar om att styra 
agendan

• Maktens tredje ansikte handlar om att påverka 
tanken och sätt att uppfatta sig själv och världen

• Att ta maktutrymmet i anspråk?

Rätten att definiera vad som 
är ett problem. 

Genom rätten att definiera 
kommer också rätten att peka på 

hur problemet ska lösas. 

Maktens tre ansikten



Ledarskap & 
identitet

Syfte &
mening

Varför?

Innehåll, fokus 
& intentionsdjup

Vad?
Struktur & 

processkvalitet Hur?



Psykologisk dynamik i en 
relationstät praktik

• Lärares motivation och belöning uppstår i relationen till eleverna. De har en avgörande 
betydelse för självkänsla och engagemang. Det kan då ligga nära till hands att vilja ”skydda” 
en sådan relation – den är skör och mycket står på spel.

•När det är tabu att ”lägga sig i” vad en lärare gör i klassrummet blir undervisningen 
”privatiserad”. Samtal om undervisningen har då blivit känsligt, de kan bli laddade och 
uppfattas som rena personangrepp. Dvs de handlar mer om person än om sak.

• Konsekvens: ”Om alternativet är en dålig stämning, då arbetar jag hellre ensam!” 

• Skolutvecklingens kritiska punkt: Förändringar som uppfattas att inte gynna relationen till 
de egna eleverna kan komma att negligeras. Och omvänt. 



Tact is the ability to tell 

someone to go to hell… 

in such a way that they 

look forwards to the trip
Winston Churchill



Meningsfulla frågor kännetecknas av respekt

• Blev lektionen/samlingen som du tänkte eller blev den annorlunda?

• Vad hände under den här lektionen/samlingen som du är särskilt nöjd med? 

• Hur skulle du beskriva barnens/elevernas agerande under lektionen? 

• Vad ville du att eleverna skulle lära sig? Hur blev det?

• Om du skulle göra om lektionen/samlingen med samma grupp, är det då något du 
skulle göra annorlunda? 

• Exempel på uppföljande frågor: 
• Är det så här … du menar? 
• Kan du utveckla det lite mer?
• När du säger att eleverna ”fattade” – vad var det du konkret såg som hände?

När det är en som
undervisar är det 

två som lär!



Den sammanfattande bilden av 

granskningens resultat är att det är 

ovanligt att rektorer leder ett 

arbete där resultatskillnader mellan 

klasser synliggörs och undersöks 

med systematik.



Professionell utveckling
- att få hjälp, inte kritik

• Fantasy stage

• Survival stage 

•Mastery stage 

• Analytical stage 

(Hargreaves 2005)
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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!


