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Förbättringskapacitet i SBS-arbetet: 
en utmaning för alla berörda

Förbättringskapacitet som:

1. Målsättning

2. Medel 

3. Resultat

Vad kan förbättringskapacitet 

innebära i SBS-arbetet?
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Vilseledande 
förenkling av 
förbättringsarbete

Analys! Mobilisering? Insats!

Undersökning?

Analys!

Mobilisering? 

Insats!

Uppföljning?

Iterativt arbete?
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Olikhetsblindhet

Föreställningen att det 

finns en modell eller 

insats som passar alla på 

samma sätt.

Ett ökat erkännande av 

att lokala villkor och lokal 

kultur inte kan kringgås.



Traditionell förståelse 

visar på skrala 

resultat: 

• Uppifrån och ner dynamik 

har dokumenterat svårt att 

nå in i de enskilda 

klassrummen.

• Nerifrån och upp dynamik 

har svårt att nå ut från de 

enskilda klassrummen.

• Nivåövergripande 

samverkan med stöd av 

externa aktörer.



Praktik vs 
meta-praktik

Skolförbättring tar vanligtvis form 

som meta-praktiker som har 

skolans reguljära praktiker som mål.

Meta-praktiker pågår normalt 

samtidigt som reguljära praktiker 

som vanligtvis tränger undan meta-

praktikerna.

Hur arbetar man med förändring 

och förnyelse när det konservativa 

vardagliga arbetet pågår för fullt?
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Analys

Förbättring



Nio principer från forskningen: att göra 
skillnad i skolans lärandepraktiker

1. Identifiering av styrkor och svagheter för anpassning av utvecklingsinsatserna.

2. Arbetet bedrivs i cykliska processer där skolspecifika data tillförs för att följa och justera 

processen.

3. Fokusera på kärnan i skolans arbete – undervisning och lärande.

4. Uppmärksamma organisatoriska villkor som kan stödja utveckling av lärarkompetens (rutiner, 

roller, strukturer och miljö) – integrera och anpassa aktiviteter på klassrums- och skolnivå.

5. Formulera mål på tre nivåer: skola, lärare, elev.

(Kuijpers m.fl. 2010; se även Håkansson & Sundberg, 2016)
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Nio principer från forskningen: att göra 
skillnad i skolans lärandepraktiker

6. Tillämpa ett flernivå(system)perspektiv där olika aktörer samspelar och samarbetar.

7. Balansera top-down och bottom-up strategier.

8. Använd externt stöd – men med utgångspunkt i den egna kontexten.

9. Använd kunskap/forskning för att förstärka effekterna av de insatser som görs.

(Kuijpers m.fl. 2010; se även Håkansson & Sundberg, 2016)
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En utmaning för 
självförbättrande 
skolor: att bygga 
och använda 
kapacitet för 
förbättring



Fem aspekter av förbättringskapacitet: 
en översikt

Förbättringsagenda: förmåga att kommunicera och aktivera analyser och 

målsättningar på olika nivåer bland många/alla berörda.

Förbättringsagenter: att identifiera, aktivera och stödja de som har mandat, 

kunskap, vilja och praktisk möjlighet att delta i arbetet.

Förbättringsorganisation: team, arenor och samarbete i det iterativa arbetet som 

inte ska trängas undan av vardagens intensiva praktiker.

Förbättringskultur och förbättringshistoria: att anpassa arbetet till den lokala 

kontextens förutsättningar och erfarenheter.

Förbättringsledarskap och förbättringsprocesser: att aktivera och fördela 

förbättringsledarskap bland (nyckel)personer i skolorganisationen.



1. Förbättringsagenda: att genomföra 
analys- och målsättningsarbete på 
olika skolnivåer

Det räcker inte att nedteckna vaga

målsättningar i vissa rum i hopp om att det

ska ske förändring i helt andra rum.

TÄNK HELLRE ATT ARBETE MED ANALYS

OCH ATT TA FRAM MÅLSÄTTNINGAR KAN

ÄGA RUM I ALLA RUM DÄR MAN VILL SE

FÖRÄNDRING.

En förbättringsagenda kräver 

analys- och 

målsättningsarbete bland de 

berörda…

… som behöver förstå, 

acceptera, se motiven till och 

känna engagemang inför ett 

krävande förbättringsarbete,



Att kommunicera 
förbättringsagenda

Visa att och motivera varför förändring är 

angelägen.

Gör upp med besvärande och ogrundad 

förnöjsamhet – ”Det är ju bra som det är”.

Visa varför tillståndet nu är allvarligt och inte 

försvarbart.

Klargör hur en viss grupp berörs av arbetet: 

planera, utföra, följa upp, känna till.

Ta hänsyn till vitala intressen och aktörer som 

berörs.



2. Att undersöka, mobilisera och aktivera 
förbättringsagenters beredskap

- Kan man? Kunskaper och förmågor bland de berörda.

- Vill man? Motivation och engagemang bland de 
berörda.

- Deltar man? Prioriteras och skapa tillräckligt utrymme 
för att aktivt delta.

- Törs man? Uppmuntra egna initiativ.

- Får man? Mandat att pröva och förändra.

Svårt att driva utveckling utan aktiva agenter. Att 
förbise detta är dock vanligt. Rektor överhettad.



Motstånd eller motreaktion
Bra, dåligt, nödvändigt?
Vitala intressen, på riktigt?
Lyssna, lär, inkludera, 
revidera?



3. Att organisera för förbättring: 
arenor, team och samarbete

Arbete med målsättningar klingar

av i frånvaro av utrymme, stöd,

arenor och mandat.

Att undvika att reducera arbetet

till individers spontana förmåga:

Vi har ju sagt att!

Vi har ju kommit överens om?

Alla har ju fått fortbildning!



3. Att organisera för förbättring: 
arenor, team och samarbete

Det kan behövas organisering för meta-praktik

som går utöver vardaglig samordning:

- Befintliga grupperingar kan vara fel

gruppering eftersom vardagen tar över.

- Särskilda team och arenor kan ordnas för

arbete med förbättringsagendan.

- Blanda inte ihop laget med mötestiden för laget.

- Medarbetare är sällan självorganiserande

bara de ges ”påfyllning” och ”tid”.

- Risken att extern expertis passiviserar

snarare än aktiverar de berörda.



4. Lokal kultur, historia och villkor – en ”auktoritet”

Vilka är vi och hur passar SBS-arbetet här hos oss?

Vana att dela ansvar eller skjuts det till andra?

Vana att arbeta med undersökning och analys?

Vana att arbeta som isolerade öar eller tillsammans?

Vana att föra dialog om och öppna upp undervisning?

Vana att organisera för skolutveckling (eller litar man till 

individers förmåga)?

Vana att arbeta med externt stöd och ta ägarskap i arbetet?



5. Aktivera såväl skolledare 
som skolledarskap

”Skolledare” tillskrivs personer.

”Skolledarskap” berör (potentiellt) alla skolans 

förbättringsagenter.

Skolledarskap behöver fördelas och ägas av flera.

Det är en organisatorisk funktion snarare än en 

magnifik person.

Det är en kollektiv angelägenhet snarare än en 

individuell förmåga.

Mellanledare, förändringsledare, etc.



Rektorer är viktiga men 
långt ifrån allt…. Fördela 
och aktivera ledarskap 
bland dem som kan göra 
skillnad. 



Förbättringskapacitet 
som resultat

Några lärdomar från sex år av SBS-

arbete



Förbättringskapacitet som 
resultat: några erfarenheter

NÅGRA FRAMGÅNGSFAKTORER

Hög aktivitet mellan träffarna (förbättringsprocesserna, förbättringsorganisationen!)

Alla nivåer i styrsystemet inblandade och delaktiga (förbättringsagendan, 

förbättringsledningen!)

Tydliga förväntningar på förbättringsarbetet (förbättringsagenterna, förbättringsagendan!)

Hänsyn till kontexten (förbättringskultur och förbättringshistoria!)
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Förbättringskapacitet som 
resultat: några erfarenheter

LÄRDOMAR OM SVÅRIGHETER

SBS stärker inte alla väsentliga grupper i organisationen.

För många insatser pågår samtidigt utan samordning

Skolorna tenderar att passiviseras snarare än aktiveras; att följa snarare än äga.

Personalomsättning och i små kommuner personberoende.

Medlen tenderar att bli självändamål (meta-praktik griper inte in i vardagens praktik).

SBS tenderar att förbereda för förbättring snarare än att genomföra den.
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Att mobilisera och aktivera förbättringskapacitet i 
rollen som externt förbättringsstöd?

Utformas så att det integreras i skolornas verksamhet och organisation så att det inte framstår 

som en parallell verksamhet enbart knuten till insatsen.

Utformas så att utbildning, handledning och andra aktiviteter utgår från den förbättringsagenda 

som berörda skolor och huvudmän arbetat fram.

Främjar aktivitet och ägarskap bland berörda skolor och huvudmän i förbättringsarbetet

Tar höjd för komplexa problem och förbättringsprocesser som behöver kontinuerlig avstämning 

och uppföljning.

Samarbetar med de aktörer som är involverade i förbättringsstödet som en gemensam 

angelägenhet.



FÖRBÄTTRINGSAGENDA 

FÖRBÄTTRINGSAGENTER 

FÖRBÄTTRINGSORGANISATION

FÖRBÄTTRINGSLEDNING

FÖRBÄTTRINGSPROCESSER

Utbildningskvalitet, 
undervisningskvalitet, 

barns och elevers 
lärande

Identifiera problem

Underlag och analys

Mobilisering och 

beredskap

Externt stöd och insats

Aktivering och deltagande

Uppföljning och 

avstämning


