
Styrning och ledning

Leda Förändring, Leda Digitalisering och Leda lärande för 

Hållbar utveckling



Sida 2

Nationella skolutvecklingsprogram 

finns på Lärportalen



Sida 3

Leda förändring - när man vet vad man ska utveckla.

Hur blev 
det?

Hur gör vi?



Sida 4

För vem?

Huvudman och skolledare som:

• har identifierat ett avgränsat och definierat utvecklingsområde utifrån sitt 

systematiska kvalitetsarbete

• önskar ett processtöd för detta utvecklingsområde

• önskar genomföra kompetensutveckling tillsammans med kollegor

• önskar utveckla organisationens generella förändringskapacitet



Sida 5

Var och Hur?

• Kompetensutvecklingen sker lokalt inom den egna organisationen

• Organisera arbetet utifrån lokala förutsättningar 

• En framgångsfaktor är att hela styrkedjan med befattningshavare på olika 

nivåer deltar i arbetet



Fyra moment i varje del

A
• Individuell förberedelse 

ca. 60 minuter

B
• Kollegialt arbete 

ca. 120 minuter

C
• Ledarhandling 

ca. 60-120 minuter

D
• Gemensam uppföljning 

ca. 120 minuter



Sida 7

Roller

Processledaren organiserar och leder insatsen under genomförandet

Samtalsledaren är en av deltagarna i arbetsgruppen och kan vara en 

skolledare eller en person på huvudmannanivå



Sida 8

Innehåll

• Organisation för förändring

• Planering för förändring

• Kultur för en lärande organisation

• Kommunikation för att organisera och leda förändring

• Utfallet av förändringsarbete



Leda förändring

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/6-styrning-ledning/Alla%20skolformer/602-Leda-forandring/del_01/Material/Flik/Del_01_MomentA/Artiklar/ST2_SL_1A_1_Organisation.docx


Leda digitalisering - när man identifierat 

digitalisering som utvecklingsområde



Sida 11

Målgrupp

Skolledare och huvudmän som
identifierat digitalisering som 
utvecklingsområde.
Processtöd och kompetensutveckling.
Tillgänglig via Lärportalen



Digitalisering Samhälle/Skola

Digitalisering - Ledarskap

Digitala ekosystem

Effektkedjan

Digitalisering - Undervisning

Utvecklingsplan

Leda digitalisering

Styrkedjan
Process

Flexibilitet



Sida 13

Viktigt

Skolans digitalisering är inget IT-projekt
utan ett förändringsprojekt



Sida 14

Utveckling pågår….

• Utmaningen att hålla kvar ledarna på ledningsnivån. Vi skapar checklistor 

att delegera för att ledningen ska kunna fortsätta att arbeta med 

infrastruktur och organisation

• Ny del: Digital säkerhet

• Skolchefens ansvar



Leda Lärande för 

Hållbar utveckling 

- eller hur du som rektor gör det möjligt



Sida 16

Arbeta ämnesövergripande med Hållbar 

utveckling och Förändringsledning

• Ny modulbaserad insats

• Målgrupp lärare, rektorer och skolchefer?

• Konferenser 2019-2020

• Särskilt spår för rektorer: skapa förutsättning att 

leda förändring! 

• Agenda 20-30



Sida 17

Hur göra förändringsarbetet möjligt?

Organisation för förändring

Planering för förändring

Kultur för en lärande organisation

Kommunikation för att organisera och leda förändring

Utfallet av förändringsarbete

V
ad H

u
r



Sida 18

Konferenser Hållbar 

utveckling

• Stockholm, 16 augusti

• Luleå, 20 augusti

• Lund, 8 oktober

• Svenljunga, 22 november

Det här fotot av Okänd författare licensieras enligt CC BY-NC

https://bubblanibibblan.wordpress.com/2012/06/20/sommar-2/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Sida 19

Reflektioner




