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Bildningsakademin i Strängnäs 

2020-02-28/Elisabet Nihlfors 

Några kommentarer utifrån samtalen vid mötet 2020-02-27 

Bildningsakademins intressanta, kunniga, böljande samtal kring viktiga frågor för barn och 

elever, lärare, skolledare… ja, för samhället som helhet rör såväl närtid som framtid. Flera 

parallella spår diskuteras med delvis olika agendor, vilket gör det svårt att avgränsa mitt 

inlägg.  

Väljer några få områden där jag vill skicka med stöd/utmaningar till er i ert fortsatta arbete. 

Det rör nedanstående områden där jag under fokusområden dristar mig att diskutera alternativ 

vägar: 

- Bildning  

- Framgångsrik skolutveckling 

- Helhetssyn och ledarskap på alla nivåer 

- Fokusområden, Insamling av data, analys av användningen av resultaten  

Bildning 

Bildningsakademin har en viktig uppgift att vidga och öka förståelsen för skolan och 

förskolans hela uppdrag; utbildning och bildning. Ett kortfattat sätt att beskriva 

läroplansuppdraget är att barn och elever ska utbildas så att de får kunskaper som gör att de 

klarar sig i världen samtidigt som deras kunskaper gör att världen klarar sig (fritt efter Kemp 

2005). I Peter Kemps bok diskuteras bildningsbegreppet i ett framtidsperspektiv vilket också 

Sverker Sörlin (2019) gör i sin bok Till bildningens försvar. Han frågar sig bland annat varför 

vi är så upptagna av fakta: Om vi vill se en renässans för kunskap tror jag att vi måste bejaka 

insikt, förståelse och sammanhang, där kritik och ifrågasättande är en självklar del. Fakta 

måste förstås ingå och vara kollade. Men det måste vara mer vi lär, och lär ut (sid 98).  

Något som bär över till hållbarhetsmål, klimat- och miljöfrågor, antropocen (Sörlin, 2017) - 

vilken kunskap behövs, hur motiveras vi att medverka i att bygga framtiden? Den industriella 

revolution som pågår, de teknikskiften som kommer innebär framtidstro för vissa men ökar 

oron hos andra (se t.ex. Leijnse, 2017). I spåren finner vi även kunskaps- och faktaresistens.  

En av lärarprofessionens viktigaste uppgifter är att välja vad som ska undervisas och skapa 

lärande kring, vilket innebär att välja bort. Val ska som göras på vetenskaplig grund och med 

beprövad erfarenhet. Beslut som är kollegiala och som utgår från skollagens tydliga 

riktningsgivare att alla barn ska nå så långt det är möjligt. Det i sin tur innebär att elevernas 

rätt och skyldighet att få och delta i undervisningen paras med skolans kompensatoriska 

uppdrag att möta varje barn/elev efter deras förmågor. Bildning går längre – det är en del av 

demokratiarbetet. En uppgift skolan behöver närsamhällets aktiva support för att lyckas med. 
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Framgångsrik skolutveckling 

Det finns viss generisk kunskap när det gäller att organisera för skolframgång även om 

villkoren varierar från skola till skola. Utgångspunkten är naturligtvis att det finns en 

nulägesbeskrivning som ger fakta om läget innan åtgärder diskuteras. Det kontextuella, den 

enskilda skolans sammansättning av t.ex. behöriga lärare/förskollärare, skolledarens 

erfarenhet, kulturen i skolan och dess upptagningsområde är exempel på sådant som har stor 

betydelse. Focus är på huvuduppdraget; barn och elevers lärande och utveckling. Jarl et al 

(2017) lyfter fram tre ytterligare kvaliteter: målinriktad ledning, kollektiv organisering av 

ledning och målinriktad ledning på förvaltningsnivå (s 71). 

Ytterligare stöd i internationell och nationell forskning om undervisning och skolutveckling 

finns samlat i två utmärkta volymer av Jan Håkansson och Daniel Sundberg (2012 och 2016). 

Här finns en möjlighet att pröva den svåra konsten att veta tillsammans (för att använda 

underrubriken på Sörlins bok om bildning 2019). Håkansson & Sundberg (2016) återger 

slutsatser från några nederländska forskare som passar väl in i akademins arbete menar jag, de 

återges i mycket förkortade form nedan: 

- Identifiera skolans styrkor och svagheter 

- Anpassa utvecklingsinsatserna till skolans aktuella utvecklingsnivå 

- Fokusera på kärnan i skolans arbete, undervisning och lärande (lärarkompetens och 

elevernas studieförmåga) 

- Fokusera på organisatoriska villkor som kan stödja utvecklingen av lärarkompetens, 

t.ex. rutiner, roller, strukturer och miljö. 

- Formulera mål på tre nivåer; skola (infrastruktur, organisation, underlätta 

förändringsprocesser), lärare (förbättra lärarkompetensen) och elev (finslipa 

studiefärdigheter) 

- Tillämpa flernivåperspektivet – se skolan som en del av utbildningssystemet där 

aktörer på olika nivåer (tex utbildningschefer, rektorer, lärare, rådgivare, forskare, 

huvudmän, skolmyndigheter) arbetar tätt tillsammans med uppgifter och ansvar och i 

roller som är väl definierade. 

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

- Stöd och kunskaper!! Använd externt stöd på de områden som ska förbättras – men 

viktigt att de externa utgår från skolans kontext! 

- Använd kunskaper från olika forskningsfält, både i skolutvecklingsprocesser och om 

de faktorer som påverkar skolprestationerna. 

Avslutningsvis konstaterar de att själva processen bör utformas i en cyklisk modell där 

individuellt stöd integreras med det kollegiala arbetet (sid 224-225). 

Ovanstående kan kombinera med erfarenheter från Ontario där Michael Fullan varit aktiv i 

deras framgångsrika styrning av skolan. Han skriver om det han kallar positivt tryck. Det är 

att: Fokusera på något angeläget; Samverkan och kollegialitet; Transparent information; 

Icke-bestraffande ansvarsskyldighet och slutligen Oemotståndlig synergi (Fullan, sid 283): 

”De fyra positiva tryckpunkterna som nämns ovan skapar ständig synergi när de tillämpas på ett 

integrerat sätt. Strategierna är fokuserade, anpassade, omfattande och baserade på samverkan. De 

stöder koncentrerade metoder som är kopplade till resultat. Med målmedvetna åtgärder blir människor 

mer kvalificerade. Efterhand som de blir skickligare blir de också tydligare (skicklighet skapar 

tydlighet) och skapar, genom att kombinera skicklighet och tydlighet delat ägarskap” (s 292). 
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Men den kunskapen i bagaget kan ni nu gärna läsa rapporten från en gymnasieskola med den 

drabbande rubriken: Varför förbättras inte elevresultaten trots alla insatser? (Jahnke, A. & 

Hirsh, Å (2020) – den bifogas som pdf. 

 

Helhetssyn och ledarskap på alla nivåer 

Att driva kunskapsintensiva verksamheter i en politisk styrd organisation innebär att kunna 

kombinera underifrån styrning med uppifrån styrning med att utöva ett visst tryck och stöd 

(Nihlfors & Johansson, 2013; Moos et al 2017; Nihlfors et al 2018). Det handlar om att i sitt 

arbete kunna kombinera en hierarkisk modell (där staten fattar vissa grundläggande beslut om 

skolan); en byråkratisk modell (med nationella myndigheter och lokal administration hos 

huvudmannen), med att leda ett stort antal medarbetare (anställda och barn/ungdomar) som 

förväntas vara delaktiga och utöva sitt medbestämmande för att få organisationen att fungera. 

Till detta kommer de förhandlingar och konflikter som pågår såväl ”inom” systemet som med 

och mellan olika arenor (Nihlfors & Johanssn, 2013). 

En tydlig bild som visar helheten är hämtad från Seashore Louis (2015) – menar att den 

kompletterar den bild som visades i torsdags. Notera att de pilar som är dubbelriktade visar på 

ett starkare samband än de enkelriktade. Den högra delen av bilden är självklar – lärarens sätt 

att skapa förutsättningar i klassrummet för undervisning och lärande påverkar resultaten.  
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Den vågräta kedjan från skolchef eller motsvarande via rektor till lärare. Rektor är alltså den 

som indirekt påverkar elevernas resultat mest. Notera den dubbelriktade pilen mellan ”other 

stakeholder” /andra intressenter (som inte är föräldrar) den är värd att fundera över i 

Strängnäs också – vilken kraft finnas där och hur används den?  

Karen Seashore Louis lyfter i sin artikel (som finns online) fram olika resultat som har 

betydelse; shared norms and values, collecitve focus on student learning, collaboration, 

reflective dialogue, ”de-privatized” practice.  

Kopplat till andra intressenters betydelse konstatera hon; In other words, changing the culture 

of relationship among adults, both professionals and community members can change the 

way in which teachers enact their responsibilities in classrooms. Bildningstanken kommer 

tillbaka! 

 

Fokusområden, Insamling av data, analys av användningen av resultaten  

Som jag inledde med är det svårt som utomstående att ”sortera” i era frågor som pågår delvis 

parallellt och vilka som behöver åtgärdas när. Med risk för att slå in öppna dörrar delar jag 

de tankar jag fick i torsdags. 

Vad är BAS A alternativt B svar på? Ni ska välja mellan två alternativ vad gäller BAS. Olika 

ämnesråd diskuterades. Samtidigt konstaterades att det är svårt att rekrytera gymnasielärare 

och även högstadielärare till BAS, avhoppen på handledarutbildningen var stor – oklart 

varför, rektorer känner sig inte delaktiga, tankar fanns på förste lärare… Vad ska BAS lösa?  

Trots att jag inte har svaret dristar jag mig att lägga in två förslag till era fortsatta 

diskussioner: 

- Om BAS körs enligt nuvarande upplägg varför inte ett BAS-R dvs. rektorer och deras 

närmaste (biträdande eller förstelärare med ledningsuppdrag) är deltagarna nästa år. 

Genom att skapa kluster av rektorerna från förskola – vuxenutbildning kan samtal 

föras regelbundet i skolledarkåren och vid vissa tillfällen med externa föreläsare. Ett 

par seminarier sker tillsammans med skolcheferna (se t.ex. Skolinspektionen 2019b; 

Jarl & Nihlfors 2016). 

 

- De som gått BAS I respektive BAS II bildar fyra ämnesråd (för visst var det fyra 

ämnesområden?!) där en lektor eller motsvarande får i uppdrag att leda dessa 

råd/nätverk. De träffas regelbundet och sätter sin egen dagordning MEN de får två 

uppdrag dels att dokumentera sin undervisning och prövar sina upplägg hos varandra 

varvid den beprövade erfarenheten kan presenteras och synliggöras för andra. De ska 

även ordna X externa seminarier/termin där alla intresserade från förskola till vux 

inbjuds att delta för att diskutera undervisning och lärande i de olika ämnesområdena 

(se t.ex. Skolinspektionen 2019a). 

På mötet nämndes BAS för förstelärare – min fråga var då har de alla samma uppdrag? Eller 

vilka har de och hur är de utformade? (jmf Alvunger, 2019; Eriksson et al 2019; Grönqvist et 

al 2000). Ska förstelärare gå BAS menar jag att det behöver ”skräddarsys” i förhållande till 

deras uppdrag. Nedan presenterar jag en alternativ väg där förstelärare leder verksamheten. 
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Under mötet lyftes två områden som kanske kan var gemensamma fokusområden? 

Matematikkunskaper och läsförståelse/språkutvecklande arbetssätt?! Om jag utgår från att det 

är fokusområden och utifrån det jag presenterat ovan – slår jag kanske in några fler dörrar!! 

Ni arbetar naturligtvis redan var för sig med att ta fram nuläge etc. men nu handlar det ju i så 

fall om att få fram ett gemensamt nuläge för att kunna avgöra vilka insatser som behöver 

göras var och av vem. Rektorerna är ”ägare” av sin skolas/förskolas arbete och organisation 

samt resultat. Er utgångspunkt är troligen skolornas kvalitetsrapporter – frågan är om de 

innehåller tillräcklig data, om den är tillförlitlig, vad som behöver kompletteras och vem/vilka 

som har kunskaper att analysera och använda dessa data i hela organisationen respektive på de 

olika skolorna? Kartläggning av elevernas kunskaper liksom lärarnas behöver göras etc. 

Medskicket är att börja i frågeställningarna som ni ska arbeta med innan ni samlar på er 

data – det vanliga är att vi har mycket data men inte relevant för det som ska åtgärdas. De 

data som ni avser att lägga ut på webben bör också ha ett uttalat syfte – vilka frågor ger dessa 

data svar på och hur kan de läsas. Kontextlös data är inte att rekommendera. 

Eftersom det är olika insatser som behöver göras vid olika skolor, med stöd och hjälp från alla 

organisationer torde en naturlig bas för arbetet vara befintliga ledningsgrupper där rektor, 

lektorer, förstelärare och elevhälsan tar fram handlingsplaner. Med dessa planer som grund 

kan en övergripande gemensam plan göras på minst tre år kopplat till olika insatser. Målen 

är självklart elevcentrerade. Möjliga arbetssätt för lärare – kollegialt – kan vara att välj mellan 

att genomföra learning studies; arrangera forskningscirklar; kollegial skuggning; öka sin 

forskningslitteracitet (Persson, 2016) osv. Arbetet behöver ledas av lektorer och/eller 

förstelärare som har detta som sitt uttalade uppdrag.  

Här finns lyckade erfarenheter från Ontario som med sin treåriga satsning lyckades höja 

resultaten (satsningen var på läsa/skriva matematik) och fick fler att läsa vidare. På nära håll 

har professor Andreas Ryve drivit flera framgångsrika arbeten bland annat i Västerås, 

slutrapporten är skriv av Per Kornhall https://docplayer.se/106594950-Slutrapport-rakna-med-

vasteras.html  Ni har redan kontakt med Johan Lithner i Umeå. Caroline Liberg med flera har 

gjort insatser på läs – och skriv. https://www.andrasprak.su.se/konferenser-och-
symposier/symposium-2018/program/olika-l%C3%A4s-och-skrivarter-i-olika-%C3%A4mnen-

1.378094  Bara för att nämna några. 

Jag nämnde även Resultatdialoger som bland annat genomförs i Karlstad sen flera år 

(Jönköping, Visby är andra). Årliga samtal mellan skolchef och rektor utifrån de data som 

tagits fram och analyserats. Jag kan inte uttala mig om hur väl de tycker att det fungerar men 

de är transparenta och kan dela med sig. https://karlstad.se/Utbildning-och-

barnomsorg/Grundskola/Kvalitet-och-utveckling/  För den som vill inspireras av det Norska 

exemplet, inledningsvis kallat Kom nærmere – finns en power point att studera här: 
https://www.ks.no/contentassets/622fdc4d66a2422e838ad30c3739af77/084013lysark-
komnaermere.pdf 

Beroende på var era bekymmer är störst kan satsningen akut behöva sättas in på högstadiet 

(för att få fler till gymnasiet) eller på gymnasiet (för fler till högre utbildning). Men om det är 

ett generellt problem är det viktigt att följa upp satsningarna som börjar i förskolan.   

 

 

https://docplayer.se/106594950-Slutrapport-rakna-med-vasteras.html
https://docplayer.se/106594950-Slutrapport-rakna-med-vasteras.html
https://www.andrasprak.su.se/konferenser-och-symposier/symposium-2018/program/olika-l%C3%A4s-och-skrivarter-i-olika-%C3%A4mnen-1.378094
https://www.andrasprak.su.se/konferenser-och-symposier/symposium-2018/program/olika-l%C3%A4s-och-skrivarter-i-olika-%C3%A4mnen-1.378094
https://www.andrasprak.su.se/konferenser-och-symposier/symposium-2018/program/olika-l%C3%A4s-och-skrivarter-i-olika-%C3%A4mnen-1.378094
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Grundskola/Kvalitet-och-utveckling/
https://karlstad.se/Utbildning-och-barnomsorg/Grundskola/Kvalitet-och-utveckling/
https://www.ks.no/contentassets/622fdc4d66a2422e838ad30c3739af77/084013lysark-komnaermere.pdf
https://www.ks.no/contentassets/622fdc4d66a2422e838ad30c3739af77/084013lysark-komnaermere.pdf
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Avslutningvis 

Vad lockar fler lärare till Strängnäs? Den frågan besvaras bäst av lärarna som nu valt att 

arbeta där – de är de viktigaste ambassadörerna! Om och när det sprids att lärare möts 

regelbundet – kanske varannan vecka eller en gång i månaden för att på ett systematiskt och 

kvalificerat sätt diskutera undervisning och lärande, utbyta erfarenheter kollegialt, har 

möjlighet att auskultera/skugga varandra på olika skolor, erbjuds handledning av mer erfarna 

kollegor mm i syftet att förbättra utbildningen för barn och ungdomar – då kommer 

bildningsstaden att ta plats på kartan.  

Några ingredienser är förtroende från skolledningen, tid i tjänsten att till och från ta på sig 

uppdrag, tid att till och från delta i forskning, kunna läsa in en masterexamen etc. och 

naturligtvis tydliga förväntningar och feed-back också för lärare!   

Parallell processer i hela styrkedjan med andra ord! Glöm inte att Ting Tar Tid, förändring av 

såväl första som andra ordningen (jfr Håkansson & Sundberg 2016) tar mellan 5-7 år 

(Sannerstedt, 2000). Antalet aktiviteter är inte det väsentliga utan att de 2-3 områden som 

behöver gemensamma förbättringsinsatser är väl definierade och förankrade i organisationen! 

Så Håll i, Håll ut och Håll om!! 

Hälsningar 

Elisabet 
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Professor Helga 
Nowotny föreläste i veckan i Uppsala. Hennes bild av Anropocen är så talande! Hennes 
senaste bok heter The Cunning of Uncertainty. 


