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Leda behovsbaserad 
undervisningsutveckling

Ett inifrån och ut-
perspektiv

Skolledarkonferens Skaraborg

8 mars 2023

Åsa Hirsh

Att forma och 
utveckla 

undervisning

som möter 
behoven hos just 
precis de elever 

vi faktiskt har

Vad kan lägga sig i 
vägen och leda till 
att det till synes 
självklara ändå 

inte blir självklart?

Hur kan man göra 
för att fokus ska 
hamna på just 
precis denna 

uppgift?

Det borde väl vara 
helt centralt och 

kanske en av de mest 
självklara uppgifterna 
skolans professionella 

har?
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Den tysta revolutionen

Linda Darling Hammond, The Quiet Revolution, 1996, s. 5

Utgångspunkt: 
När vi planerar, genomför och
utvecklar undervisning…

… behöver vi ta utgångspunkt i 
läroplan och kursplaner

i relation till just precis våra
egna elever och deras behov
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Gör vi det i skolan på 2020-talet?

JA! 

Den tysta revolutionen är genomförd – vi bygger broar!

5

6



2023-03-08

4

Nja…?

Det finns alltjämt en del som skaver… 
som tenderar att lägga sig i vägen för det till synes självklara…

Att forma och 
utveckla 

undervisning

som möter 
behoven hos just 
precis de elever 

vi faktiskt har

1. Ett synsätt finns kvar 
från tiden före 

revolutionen: Just precis 
de elever vi faktiskt har 

passar inte den 
undervisning vi 
tillhandahåller

2. Problemen är redan 
formulerade och 

lösningarna är redan 
föreslagna: Vi behöver inte 

ta utgångspunkt i just 
precis de elever vi faktiskt 
har, för samma tubsocka 

passar alla

Vad kan lägga 
sig  i vägen?
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Det första skavet

Vision om en önskad framtid

”De elever som sökt Bergs gymnasium gör ett diagnostiskt 
prov i slutet av årskurs 9. Utifrån resultaten kan de elever 
som behöver förbättra sina förkunskaper under sommaren, 
och på så vis ha mer på fötter när gymnasiekurserna börjar i 
augusti.

Fram till september har de också möjlighet att ändra sitt 
gymnasieval. Klarar eleverna inte provet ordnar 
huvudmannen en annan skola som de kan gå på.” (s.13)

Det andra skavet
• Det finns ett rätt svar

• Det finns en lösning med 
stort L

• Och den lösningen 
passar alla
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Ingen undervisningsmetod 
är ”lärarsäker”

• Inget verktyg är något i sig, det blir 
något i händerna på sin användare –
som finns i specifika elevgrupper och 
i specifika sammanhang

• Lärare behöver metoder – men 
metoderna behöver definitivt den 
reflekterande och kontext-literata
läraren!

Vad bildar 
utgångspunkt när 
undervisning ska 
utvecklas? 

Vad “ligger på 
bordet”?
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Aldrig förr har så många redan formulerade problemområden
och lösningsförslag varit tillgängliga

Når goda intentioner målet? Händer det som man tänker sig ska hända i 
klassrummen bland faktiska elever? Passar lösningarna och insatserna ihop 
med just deras behov?
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Undervisningsutvecklande arbete

Klassrummet och 
eleverna 

HÄR och NU

Utvecklings-
arbetet

Spaning: Undervisningsutvecklande arbete

Klassrummet och 
eleverna 

HÄR och NU

Utvecklings-
arbetet

?
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Utvecklingsarbetet 
behöver vara 

NÄRA
Och ta sin utgångspunkt i just precis de 

elever som finns i klassrummen här och nu

Fokus
UNdervisning
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FoU-
program 
2021-2024 
i Ifous regi

Utvecklingsprocesser på klassrums-, skolledar- och 
systemnivå (förvaltning eller motsvarande). 

5 huvudmän

Cirka 240 deltagare – lärare, rektorer, skolchefer

Utvecklingsgrupper ledda av processledare

3 forskare

Ledarseminarium 2 gånger/termin, Utvecklingsseminarium 
1 gång/termin

Däremellan pågående arbete på hemmaplan

Centrala utgångspunkter

• Faktiska elever behöver få undervisning av hög kvalitet som tar 
sin utgångspunkt i deras faktiska behov i den faktiska kontext de 
finns i.

• De som är i direktkontakt med elever i klassrum och 
verksamheter, dvs lärarna, är nyckelpersoner. Det är i 
direktkontakten som förändring och förbättring för faktiska barn 
och elever kan åstadkommas.

• Lärare KAN och VET en massa: De har en lång akademisk 
utbildning. De utvecklar professionell kunskap och 
professionellt omdöme kontinuerligt. De känner just sina elever 
och just sin kontext. 

• Därför är det lärarna som är bäst skickade att analysera rådande 
situation och behoven hos sina faktiska elever, och utifrån 
sådana analyser (om)forma undervisning så att behoven möts.
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Men stöd är viktigt!

• När lärare tillsammans analyserar barns och elevers 
behov och (om)formar undervisning (som genomförs 
och följs upp) – vilket stöd och vilken pedagogisk 
ledning behöver de från rektor?

• För att rektor ska kunna ge adekvat stöd och adekvat 
pedagogisk ledning till sina lärare (utifrån vad det visar 
sig att de behöver) – vilket stöd och vilken ledning 
behöver rektor från huvudmannanivå?

I FUN vänder vi på “rådande ordning”
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Vissa ramar och viss gemensam terminologi

• Lärare samlas i undervisningsutvecklande verkstäder för att med 

utgångspunkt i bedömningsinformation analysera behoven hos 

faktiska case (barn och elever), och hur dessa kan adresseras i 

den egna undervisningen. 

• Tydlig koppling till kursplaner i de skolformer sådana finns. 

Tydlig koppling till målområden i läroplanen där kursplaner inte 

finns.

• Vi vill vara I kärnuppdraget som ändå ska genomföras – inte 

introducera något annat.

Att använda bedömningsinformation för att forma undervisning

Formell bedömningsinformation

• Kommer från tillfällen som aktivt 
har organiserats för att ge 
information om barns/elevers 
kunskaper/utveckling

• Kan komma från obligatoriska 
bedömningstillfällen och/eller
från lärares egenutformade

Informell bedömningsinformation

• Kommer från iakttagelser som 
fortlöpande görs i 
undervisningen
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Case-baserade 
undervisnings-
utvecklande 
verkstäder

• Att kollegialt och mycket 
konkret ta sig an utveckling av 
undervisning baserat på 
bedömningsinformation om 
faktiska elever

• Alla lärare har valt tre elev-case 
vardera

• Baserat på arbetet med casen 
skapas kunskap med potential 
att generaliseras och överföras

Vad ligger på 
bordet i FUN?

• Behoven hos konkreta case – faktiska barn 
och elever

• Bedömningsinformation om dem

• Läro- och kursplaner

• Avväganden och antaganden som redan 
har gjorts – men som kanske inte har
artikulerats tillräckligt tydligt och användts
som utgångspunkt för undervisningsanalys
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I skolformer och årkurser där betyg sätts

• Utgångspunkt: Andreas har (ligger på nivå) D i historia – han 
ska till ett C

• När du landade i att Andreas för närvarande ligger på ett D 
och inte ett C gjorde du det utifrån ett ställningstagande om 
vad (vilken kunskap/förmåga) som saknas för att Andreas ska 
kunna få ett C

• Formulera det som du bedömde saknades i så tydliga termer 
som möjligt, och använd det som utgångspunkt för analys. 
Formulera också vilken bedömningsinformation som låg till 
grund för din ståndpunkt (formell och/eller informell).

• Utifrån detta formuleras ett mål – vart ska vi och när?

• Vad behöver DU i din undervisning göra för att möjliggöra för 
Andreas att utveckla den kunskap som gör att han når målet 
(som potentiellt gör att han närmar sig eller når ett C?)

I förskolan

• Utgångspunkt: Vid utvecklingssamtal informerar du vårdnadshavare om 
Anette med utgångspunkt i målen i läroplanens (Lpfö) kapitel 2. Du har gjort 
bedömningen att Anettes motorik, koordinationsförmåga och 
kroppsuppfattning inte riktigt förefaller vara så utvecklad som många andra 
fyraåringars

• När du landade i detta gjorde du det utifrån ett ställningstagande om 
skillnaden mellan Anette och många andra fyraåringars motorik, 
koordinationsförmåga och kroppsuppfattning 

• Formulera det som du bedömde skiljer sig i så tydliga termer som möjligt, 
och använd det som utgångspunkt för analys. Formulera också vilken 
bedömningsinformation som låg till grund för din ståndpunkt (formell 
och/eller informell).

• Utifrån detta formuleras mål – vart ska vi och när?

• Vad behöver DU i din undervisning göra för att möjliggöra för Anette att 
utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning?
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När lösningsförslag sedan ska formuleras, prövas och följas…

• … är det ju inte givet VAD man ska pröva eller HUR man ska göra…

• Det finns olika vägar att gå för att finna lösningar…

• Man kan finna dem med hjälp av kollegorna (inklusive elevhälsan) –
baserat på gemensam professionell kunskap och erfarenhet

• Man kan finna dem genom att ta del av forskning med relevans för 
problemområdet

• Man kan finna dem med hjälp av någon av alla de moduler eller annat 
stödmaterial som tillhandahålls

• Eller på annat sätt

Case-baserat arbete pågår

• Vid verkstadstillfällena 

• Mellan verkstadstillfällena 

• Kontinuerlig dokumentation: 

✓som grund för analys 

✓som grund för case-rapport och 
kunskapsspridning
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Dessutom

• Rektorerna i programmet har case –
lärare

• Skolcheferna i programmet har case –
rektorer

• För att utforska 

✓hur man kan fungera som pedagogisk 
ledare och kritisk vän

✓hur man organisatorisk kan stötta

Case-rapporter skrivs kontinuerligt

Del 1: 
Bakgrund

Del 2: Metod
Del 3: 

Genomförande 
och analys

Del 4: 
Summering 

och slutsatser
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Kunskap sprids vid seminarierna 

• Case-presentationer i 
plenum

• Bordspresentationer

Att adressera det första skavet…

• Handlar om att åstadkomma 
en kultur/ett mindset

• Vi har de barn och elever vi har 
– och behöver ta vår 
utgångspunkt i just precis dem!
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Att adressera det andra skavet

• Handlar om att det är behoven hos de faktiska 
barnen/eleverna som behöver ligga på bordet 
från början

• Och att utvecklingsorganisationen och 
utvecklingsarbetet som sker på lärares dyrbara 
gemensamma tid mycket konkret och hands-on 
tar sig an just detta

Att fundera över 

Hur kan man arbeta för att adressera det första skavet – att skapa en
kultur/ett mindset av ”Vi har de barn/elever vi har och behöver ta vår
utgångspunkt i just precis dem”? Vilka handlingar (på olika nivåer i 
skolsystemet) krävs för att det ska bli så? Av skolchefer? Av 
rektorer/biträdande?

Hur kan man göra för att utvecklingsorganisationen och utvecklingsarbetet
som sker på lärares gemensamma tid mycket konkret och hands-on tar sin 
utgångspunkt i behoven hos just precis de barn/elever som finns? 

Hur åstadkommer man en ”inifrån-och-ut”-organisation?  Vilka handlingar
(på olika nivåer i skolsystemet) krävs för att få till en sådan organisation? 
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Tack för 
att ni 

lyssnade!

https://www.gu.se/studera/hitta-utbildning/fortbildning-for-
rektorer-leda-skola-i-strukturellt-missgynnade-omraden-att-
mojliggora-en-skola-for-alla
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