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Stakeholders participating in the discussions are eager to make their voice heard.
There are many different approaches, however a quick fix is missing. The number of
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school) was examined for existing improvement areas in the three parts and an
implementation plan was presented. The results showed that the reduction of
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Sammanfattning
Ett ämne som dagligen syns i medier runt om i landet är skolutveckling. Intressenter som
deltar i diskussionerna strävar efter att få sina intressen hörda. Antal tillvägagångssätten är
många, samtidigt som en enkel lösningsansats saknas. Antal havererade skolutvecklingsprojekt
väcker frågan vilka aspekter som är gynnsamma för en lyckad skolförbättring. I denna studie
undersöktes planering, uppföljning och utvärdering av undervisningsprocessen i en
högstadieskola. Organisationen som ingår i ett större projekt samverkan bästa skola
undersöktes gällande förbättringsområden i de tre delarna och en implementeringsplan togs
fram. Resultatet visade att reducering av oplanerade händelser, sammansättning av en plan för
mer omväxlande undervisningen och en plan för uppföljning och utvärdering av undervisning
var centrala. Utifrån de tre områden rekommenderades en implementeringsplan som bygger på
arbete i alla arbetslag, alla ämneslag samt i utvecklingsgruppen. Grupperna fick stöd och
vägledning i arbetet, och förslag för metod som följde med implementeringen.

Nyckelord: Kvalitativ, offensiv kvalitetsutveckling, planering, skolutveckling,
undervisning, uppföljning, utvärdering,

Förord
Examensarbete är skrivet vid Uppsala Universitet, Campus Gotland inom programmet
ledarskap, kvalitet och förbättring. Arbetet grundas på ett samarbete med en svensk
högstadieskola som ingår i projektet samverkan bästa skola. Fokus har legat på undervisningen
och hur den planeras, följs upp och utvärderas. Datainsamling har skett på plats, där lärare och
rektorer samt även elever har bidragit i stor utsträckning med material för undersökningen.
Stort tack till alla som ställde upp i denna fas! Handledaren i organisationen har varit till stor
hjälp under arbetets gång. Ett stort tack går även till ämnesgranskaren vid Uppsala Universitet,
Monica Norberg, som har stöttat både under förstudien och examensarbete. Många nya
infallsvinklar diskuterades och det har alltid funnits utrymme för att ställa frågor. Stort tack!
Uppsala, juni 2017

Andrea Möntnich
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Introduktion
Inledning
Diskussioner kring skolutveckling återfinns dagligen i medier. Lärarnas uppdrag och
svårigheter att uppnå sitt uppdrag inom arbetstid är återkommande teman. Österberg
(2017, s. 1) beskriver ”Lärare larmar: Hinner inte med sitt uppdrag”, som refererar till en
studie ifrån Novus på uppdrag av Lärarförbundet. Enligt Novus studie så uppger fyra av tio
lärare att de inte hinner med stora delar av sitt uppdrag inom arbetstid.
Skolutvecklingen sett utifrån ett bredare perspektiv har visat att svensk skola haft
en negativ trend mellan år 2000 och 2012. År 2015 och 2016 finns tecken på en positiv
utveckling i läsförståelse, matematik och naturvetenskap (Holmqvist, 2016). Ändringar i
läroplanen (Skolverket, Lgr11) år 2011, nya riktlinjer gällande betyg och bedömning har
bidragit till nya förhållningssätt som lärare behöver bemöta. Som Österberg (2017)
beskriver så är lärarnas uppdrag övermäktig. Undervisning, föräldrakontakt och
elevärenden där lärarna känner en skyldighet gentemot barn och ungdomar tar tid
samtidigt som förutsättningar inte finns att klara arbetsbelastningen. Många olika studier
har tagits fram och system har utvecklats, exempelvis Skolverkets BRUK som används som
kvalitetsverktyg inom skolverksamhet. I de flesta studier framkommer vikten av mätningar
i form av kunskapsmål över tid och likvärdigheten inom skolan vilket till stor del stöttas av
verktyg som används inom offensiv kvalitetsutveckling.
Bakgrundsbeskrivning
Organisationen, som har legat till grund för den här studien har varit en kommunal
högstadieskola som ingick i Skolverkets projekt samverkan bästa skola. Projektet erbjuds
till skolor i samråd med Skolverket, där Skolinspektionens tillsyn har visat behov till särskilt
stöd. Syftet är att höja elevernas kunskapsresultat samt en ökning av likvärdigheten i
skolorna och mellan skolorna. Fokus för projektet ligger hela tiden på mål och resultat, där
skolorna prioriterar målen som också ska vara skolans mål och därmed väl förankrade
inom organisationen. Resultaten ska även relateras till läroplan- och kursplanemål, skolans
organisering av utbildning och skolans arbetsmetoder (Skolverket, 2016b). Skolverkets
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samarbete ställer speciella krav på kvalitetssäkring. En solid vetenskaplig grund behöver
ligga till grund samt att arbetet ska bygga på beprövad erfarenhet.
Organisationen, som har ingått i studien, ligger i en större tätort i Sverige.
Organisationen använder sig av ett flertal byggnader så som idrottshallar och skolmatsal.
Högstadieskolan leds av en rektor och en biträdande rektor. Ett trettiotal lärare arbetar i
fyra arbetslag och verksamheten omfattar runt 700 elever. Högstadiet tar emot elever
ifrån den egna årskurs 6 samt erbjuder elever med tidigare skolgång i andra kommunala
skolor F-6 vidare studier upp till årskurs 9.

Figur 1: Organisationsschema för organisationen enligt egen tolkning. INA =
Internationella klassen. EHT = Elevhälsoteam
Rektorn ansvarar för särskolan, träningsskola, INA samt för assistenter (se figur 1).
Biträdande rektor ansvarar för årskurser sju till nio och EHT. Förstelärare är underställt
utvecklingsorganisationen, positionen som förstelärare i ämnet svenska är inte bemannat.
Arbetsorganisationen är indelad i fyra arbetslag och särskolan. Varje arbetslag har ett
flertal lärare samt en arbetslagsledare. Eleverna undervisas främst av lärare i det egna
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arbetslaget. I de arbetslag där inte alla ämnen är representerade, undervisas klasserna av
lärare ifrån övriga arbetslag.
Organisationen arbetar för att eleverna ska kunna vara delaktiga i det egna
lärandet och att utveckling ska kunna ses på ett tydligt sätt. Återkoppling och samtal med
lärare och mentor är viktiga inslag vilket leder till goda förutsättningar att social och
kunskapsmässigt kunna bedriva vidare studier. Värderingen som organisationen arbetar
efter är att vara en kunskapsbildande skola med trygg atmosfär och goda relationer, där
alla elever ges förutsättningar att möta livet.
Organisationen har i samband med projektet samverkan bästa skola arbetat fram
en nulägesanalys. Resultatet ifrån nulägesanalysen visar på bristande likvärdighet mellan
arbetslagen och att kunskapsnivån behöver ökas. Nyanländas undervisning nämns som ett
problemområde. Organisationen arbetar med kvalitet genom att mäta elevernas årliga
kunskapsresultat och genom utvärdering av enkäter till eleverna. Organisationen
genomför mätningar av elevernas kunskapsnivå årligen. Kunskapsresultatet från VT 2016
ingick i examensarbete. Andel underkända elever mäts, där resultatet är indelade enligt
kön och respektive arbetslag. Även andel betyg A och B blir indelade i kön och arbetslag.
Mätningar av kunskapsresultat tas även fram i totalpoäng för årskurs åtta och nio.
Totalpoäng är en central faktor för organisationen, eftersom skolornas snittbetyg jämförs
och framkommer i media.
Under förstudien till examensarbete har tolv förbättringsområden framkommit
(tabell 1). Organisationens nulägesanalys som togs fram november 2016 stämmer bra
överens med förstudiens tolv förbättringsområden. I nulägesanalysen benämns även
betyg och bedömning som ett område där arbetslagen och lärare har olika hanteringssätt
vilket inte framgår lika tydligt i förstudien. Betygsunderlaget fanns inte tillgängligt under
förstudien. Kollegialt lärande, gemensamma mål och bristande metoder för
förändringsledning är områden som inte har en tydlig koppling till nulägesanalysen vilka
framkom i förstudien.
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Tabell 1:
Resultat ifrån förstudien
Samarbete
Egen
Olika nivåer i
arbetssituation
verksamheten

Arbetslag

Verksamheten i
stort
Ledningens roll

Planering
Lärare har ej
möjligt att påverka
egen
arbetssituation
Enhetligt sätt att
Generella
samarbete saknas
arbetssätt gällande
planering saknas
Enhetligt sätt att
Gemensamt mål
mötas saknas
saknas
Kommunikationsbrist Verktyg att hantera
intressenter saknas

Förbättring
Kollegialt lärande
kan förbättras

Fokus på arbetslag
istället för
verksamheten
Gemensam kultur
saknas
Bristande
angreppssätt och
metoder
förändringsledning

Not: Tolv förbättringsområden som framkom under förstudien
I samråd med organisationen har förbättringsområde generella arbetssätt gällande
planering av undervisning saknas valts ut. Undervisning är den mest centrala delen för att
förbättra elevernas kunskapsresultat. Ökningen av elevernas kunskapsresultat har en
direkt koppling hur lärarna planerar sin undervisning. Förstudien har visat brister i
generella hanteringssätt, vilket syns exempelvis i antal störningar under pågående
undervisning. Lärarens undervisningsmaterial, tydlig inledning och avslut samt på vilket
sätt läraren har förmåga att agera på oplanerade händelser visar på skillnader mellan de
fyra arbetslagen. Ett gemensamt sätt att planera undervisning kan kopplas till projektets
mål att öka likvärdigheten inom skolan. Kopplingar kan även relateras till organisationens
värdering att vara en kunskapsbildande skola där alla ges förutsättningar att möta livet.
Syfte och frågeställningar
Syftet med examensarbetet har varit en kartläggning av organisationens
delprocess planering, uppföljning och utvärdering av undervisning. Kartläggningen i form
av flödesscheman har legat till grund för att studera möjliga förbättringsområden samt en
rekommendation hur förbättringarna i delprocessen kan implementeras i verksamheten.
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Följande frågeställningar har undersökts i studien:
1. Hur planeras undervisning?
2. Hur följs undervisningen upp?
3. Hur utvärderas undervisningen?
4. Vilka förbättringsområden finns?
5. Hur kan förbättringarna implementeras i organisationen?
Antaganden, avgränsningar och begräsningar
I studien antogs att engagemang och viljan finns för att förbättra organisationens
processer samt att nya idéer har möjlighet att diskuteras i olika gruppkonstellationer. I
studien antogs även att det finns möjlighet för implementering av slutsatserna.
Studien avgränsade undervisningsprocessens stödprocesser så som
terminsuppstart och avslut. Betyg och bedömning som stödprocess för undervisningen har
inte ingått i arbetet. Arbetets omfång avgränsades i den bemärkelse att inte alla fyra
arbetslag har ingått i studien. Två av dessa fyra arbetslag valdes ut för närmare
observation och diskussion. Beskrivningen gällande val av dessa två arbetslag beskrivs
närmare under datainsamlingsmetoden.
Begränsningar med studien finns eftersom studien endast kan anses ha varit en
ögonblicksbeskrivning. Tidigare aktiviteter har inte kunnat fångas in i studien. Studien som
avgränsade terminsuppstart och avslut och begränsar möjligheten att följa hela
planeringsprocessen samt utvärderingsprocessen. Studien antog engagemang och viljan
att förbättra organisationen vilket ligger till grund för implementeringen av
förbättringsområden. Antaganden begränsar studien i bemärkelsen att överföringen till
andra verksamheter kräver liknande förutsättningar.
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Teori
Kapitlet presenterar den teoretiska bakgrund som ger en överblick över studiens
områden och tidigare forskning. I en sammanfattning visualiseras undervisningsprocessen
utifrån teorin som presenterades.
Den teoretiska bakgrunden
Skolutveckling och offensiv kvalitetsutveckling.
Bergman och Klefsjö (2012, s. 24) beskrev definitionen av begreppet kvalitet som
”Kvaliteten på en produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa
kundernas behov och förväntningar”. Behov och förväntningar anges som två olika saker.
Användaren kan oftast inte inse behoven, vilket kan kopplas till elevernas kunskapsbehov,
vilket oftast framgår långt efter utbildningen. Skolverket (2012) definierade kvalitet inom
utbildningsväsendet som en beteckning hur väl verksamheten uppfyller nationella mål,
svarar mot nationella krav och riktlinjer, uppfyller andra uppsatta mål samt kännetecknas
av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar.
Elevernas kunskapsbehov och hur väl organisationen besvarar behovet kan inte kopplas
till kvalitetsbegreppet enligt Skolverket (2012). Skillnader i begreppsdefinitionen innebär
att fokus ligger på nationella kraven och uppfyllelse av riktlinjerna. Kundernas fokus
framkom inte i Skolverkets begreppsdefinition. I hörnstenmodellen (Bergman & Klefsjö,
2012) som beskrevs i figur 2 sätts kunderna i centrum.

Arbeta med ständiga
förbättringar

Arbeta med processer
Sätt kunderna i
Basera beslut på fakta

fokus

Skapa delaktighet

Utveckla ett engagerat ledarskap
Figur 2: Hörnstensmodellen i offensiv kvalitetsutveckling enligt Bergman och Klefsjö
(2012)
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Enligt Hörnstensmodellen finns sex områden som bidrar till kvalitetsutveckling.
Skolverket (2012) beskrev att verksamheter behöver arbeta med ständiga förbättringar
vilket återfinns i hörnstensmodellen. Delaktigheten och engagerat ledarskap angav
Bergman och Klefsjö (2012) som viktiga inslag i kvalitetsarbete för att få genomslagskraft
av de ständiga förbättringarna. Behovet av ständiga förbättringar kräver faktabaserade
beslut och att organisationer arbetar med processer.
Undervisningsprocessen som beskrevs av Sporrong (2017) innebär planering,
genomförande, återkoppling och utvärdering (figur 3) och är huvudprocess i
skolverksamheter. Kvalitetsbegrepp som ovan beskriven av Skolverket (2012) innebär stor
fokus på planering av undervisning. Läraren har vid planeringen möjlighet att koppla
genomförande mot målen och kunskapskraven.

Planering

Utvärdering

Genomföring

Återkoppling

Figur 3: Undervisningsprocess enligt Sporrong (2017)
Planering av undervisning.
Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är de undervisningsrelaterade
faktorer som påverkar elevernas resultat (Hattie, 2009). Goda relationer mellan lärare och
elever samt höga förväntningar på samtliga elever har visat sig ha påvisbar betydelse på
elevernas kunskapsprestation (Skolinspektionen, 2010). ”Alla elever har rätt till en
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meningsfull utbildning” (Nilholm & Göransson, 2013 s. 11), vilket framgår av
styrdokumenten för det svenska utbildningsväsendet. Schmidt (2010) beskrev
meningsskapandet där individerna befinner sig i en reflektiv process, i vilken tidigare
upplevda erfarenheter sätts i relation till den erfarenhet som uppstår när individerna
samspelar med sin omgivning. Enligt Schmidt (2010) så skiljer Dewey mellan en primär
upplevelse av en erfarenhet och en sekundär upplevelse. En primär upplevelse uppfattas
av sinnen medan en sekundär upplevelse förstås utifrån tidigare erfarenheter.
Nilholm och Göransson (2013) diskuterade forskning om hur skolan kan bli mer
inkluderande. Aspekten av inkludering innebär att alla elever ska ha en bra skolsituation.
Författarna beskrev ett dilemma när skolor har ett brett uppdrag, där eleverna ska
utvecklas enligt den egna förmågan och att elevgruppen behöver få utveckla förmågan att
arbeta i demokratiska former. Nilholm och Göransson (2013) har kommit fram till att
inkludering är en viktig del inom den demokratiska aspekten i uppdraget. Enligt Skollagen
(2010:800) ska eleverna ges den ledningen och stimulans som de behöver i sitt lärande
och i sin personliga utveckling utifrån elevernas egna förutsättningar. Skolverket (2011)
angav i de allmänna råden att eleverna behöver ha möjlighet att påverka undervisningen,
vilket stödjer arbetet i demokratiska former (Läroplan, Lgr11). Tolkningen av begreppet
arbeta i demokratiska former skiljer sig ifrån Nilholm och Göransson (2013), där begreppet
även innebär att elevgrupper i sig ska utveckla demokratiska förmågor som kommer till
användning i det sociala samspelet utanför skolverksamheten.
Skolförordningen (2011:185) angav att eleverna ska få en strukturerad
undervisning vilket innebär aktivt lärarstöd som skapar förutsättningar för eleverna att nå
kunskapskraven. Strukturen för enskilda lektioner innebär att varje lektion har en tydlig
inledning och avslut samt ett eller flera segment som huvudpass (Frohm, 2017).
Övergångar mellan segmenten anges som viktiga samt att eleverna behöver träna på
strukturen. En tydlig struktur som följs under lång tid gör eleverna vana vid arbetssättet,
och gör det möjligt att eleverna kommer in i flow (Frohm, 2017). Flow i den meningen
innebär att tidsanvändningen är effektiv med minimalt av tidsspill under lektionen. Valet
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av arbetssätt och arbetsformer behöver anpassas till elevgruppens intressen, erfarenhet
och deras föreställningar (Läroplan Lgr11).
Undervisningsprocessen baseras på planering, genomförande, återkoppling och
utvärdering (Sporrong, 2017). Planering skall skapa en förutsättning för medvetenhet för
elevernas erfarenheter inom ämnet. Genomförande innebär att ge konkret information
vad som krävs för att nå målen. Återkoppling innebär att eleverna själv har möjlighet till
formativ bedömning. Uppföljning innebär en löpande reflektion över undervisningens
genomförande och innehåll. Undervisning och lärande relateras ofta till varandra och båda
processerna kan kopplas till varandra (Vernersson, 2007). Författaren beskrev att lärarens
förmåga att dela med sig under undervisning är av central roll där lärarnas kunnande
bidrar till ett meningsfullt lärande för sina elever.
”Att lära sig kan uppfattas som kvalitativa förändringar i en människas tänkande
och beteende” anger Vernersson (2007, s. 86). ”Den unga människan är en individ som
bygger system och teorier” (Piaget, 2008, s. 81). Författaren beskriver att vid tolvårsåldern
omvandlas tänkande ifrån konkreta tankar till ett formellt tänkande, som kallas för
hypotetisk-deduktivt. Ursprung för bildandet av ny kunskap är individens redan befintliga
kunskaper (Kolb, 1984). Hur människan förstår en uppgift eller situation ligger också till
grund för handlande (Dewey, 2004). Handling och reflektion blir kopplade till varandra och
har tillsammans en central betydelse för utveckling av nya kunskaper. Dock är den
ursprungliga förståelsen en utgångspunkt för förutsättning av ny kunskapsbildning.
Lärande som ett fenomen innebär återskapande av tidigare kunskaper (Stedt, 2013).
Rystad (2017b) gav stöd för att utveckla undervisning. ”Genom att planera
undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska
vara ett stöd för läraren, så att hen kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de
nationella målen”. Rystad (2017b) hänvisade även till Skolverket och exempel på en
planeringsprocess. I den ingår förankringen med kursplanens syfte, centrala innehåll,
konkretisering av mål, val av arbetssätt, bedömning och dokumentation. Ett exempel på
en lektionsstruktur beskrivs av Rystad (2017a), där uppföljning ifrån tidigare lektion följs
av en beskrivning av lektionens mål, uppgiftsbeskrivning, sammanfattning, avstämning
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och information kring kommande lektion. Creutz (2016) lektionsmall arbetar med tre
faser, där inledning inkluderar syfte och mål med lektionen. Undervisning följer
inledningsfasen, där lektionens innehåll förmedlas och följs sedan av en avslutningsfas. I
denna fas behöver läraren få återkoppling på elevernas inlärning. För att få en förståelse
för elevernas upplevelse av undervisningen har Cummins (1984) tagit fram fyrfältmodellen
(figur 4).
Hög utmaning

Hög stöttning
Tydlig kontext

Utvecklingszon:

Frustrationszon:

Upplevs engagerade –
hög inlärning

Upplevs svårt – låg
inlärning

Bekvämlighetszon:

Uttråkningszon:

Upplevs tryggt – låg
inlärning

Upplevs tråkigt – låg
inlärning

Låg stöttning
Otydlig kontext

Låg utmaning
Figur 4: Fyrfältsmodellen av elevernas upplevelse enligt Cummins (1984)

Cummins (1984) beskrev att eleverna har olika uppfattningar gällande
undervisning beroende på innehållet i undervisningen och förmedling av innehållet.
Rystad (2017b) tog upp fyra förmedlingssätt vilka är elevaktiv helklassundervisning,
elevpassiv helklassundervisning, läraraktiv handledning och lärarpassiv handledning.
Relationen mellan reception och produktion bör vara balanserad (Rystad 2017b).
Utbildning definieras i skollagen som ”…den verksamhet inom vilken undervisning sker
utifrån bestämda mål” (Skollagen 2010:800, kap.1). ”Undervisning avses sådana målstyrda
processer som under ledning av lärare syfta till utveckling och lärande genom inhämtande
och utvecklande av kunskaper och värden” (Skolverket 2012, s. 47). Inom kvalitetsarbete
anger Skolverket även att uppföljning och utvärdering är två sammanlänkade delar med
delvis olika syften och funktioner.
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Uppföljning av undervisning.
Innebörden av begreppet uppföljning innebär att saklig och värderingsfri
information samlas in regelbundet i form av kvalitativ och kvantitativa metoder där
totalundersökningar och datainsamling om individuella fall sker (Håkansson, 2015). Syftet
med uppföljningen beskrevs där underlag ska skapas för utvärdering och
kvalitetsbedömning. Begreppen uppföljning och utvärdering skiljer sig åt enligt Håkansson
(2015) där utvärdering baseras på data som har skett genom användning av en form av
uppföljning. Som hjälp att strukturera arbetet med uppföljning kan det finnas behov av
planeringsnycklar och föreställningar som skulle kunna skapa överblick (Håkansson 2015).
Författaren beskrev även en obalans i hur läroplanerna behandlar systematiskt
kvalitetsarbete med hjälp av begreppen uppföljning, utvärdering, utveckling och
dokumentation. Istället återfinns dessa ord inom ramen för de olika ämnena och är
individrelaterade.
Skolverket (Lgr11) beskrev att skolans verksamhet måste utvecklas. Pedagogiska
ledningen av skolan ansvarar för förutsättningen att skolan kan utveckla kvalitativt, vilket
kräver att verksamheten har möjlighet att ständigt prövas, resultat följs upp och
utvärderas. Nya metoder ska även prövas och utvecklas vilket sker i samspel mellan
skolans personal och eleverna i nära kontakt med hemmen och samhället. Skollagen
(2010:800) anger att huvudman systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och
utvecklar utbildningen. Rektorn ansvarar för ett systematiskt kvalitetsarbete på skolnivå.
Skolverket (2011) beskrev det praktiska arbetet med uppföljning av undervisning i
sina allmänna råd. Lärare bör systematisk och kontinuerligt analysera den egna
planeringen och genomförandet av undervisningen samt att identifiera vad som bör
utvecklas i den egna undervisningen. Målet är att alla elever ska ges förutsättning att
utvecklas så långt som möjligt i förhållande till de nationella målen. Vid uppföljning ska
läraren utgå från målen i läroplanen och kunskapskraven i ämnena (Skolverket, Lgr11).
Rystad (2017b, s. 3) kopplade uppföljningen till planeringen på det sättet att
”läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och
den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och
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andra lärare”. Uppföljning av undervisningen kan genomföras genom användning av
formativa bedömningar, där eleverna själva uppskattar kunskaper som förvärvats under
lektionernas gång (Fredriksson, 2016). Läraren som använder sig av sitt ledarskap under
lektionerna behöver ha insikt i elevgruppens utveckling. Bion (1961) utvecklade en teori
om att arbetsgruppen endast i mindre grad bestäms av rationella faktorer.
Arbetsprocessen utvecklas enligt teorin av dess medlemmar, ledarens emotionella
faktorer och de kollektiva drömmar och förhoppningar om vad gruppen är och kan
uträtta. Bion (1964) indelade grundantagandegruppen i beroendegruppen,
kampflyktgruppen och parbildningsgruppen. Arbetsprocessen och gruppens beroende
beskrevs av Persson och Persson (2013). Eleverna i klassrum motsvarar en grupp som har
målet att uppnå kunskapskraven. En inkluderande skola innebär att krav- och
förväntningsnivåer i negativt differentierade grupper sjunker och att eleverna inte
använder sig av sina resurser till fullo (Persson & Persson, 2013). Förändringsarbete som
beskrevs innebär att ett stort antal elever som tidigare gått i särskilda
undervisningsgrupper inkluderades i ordinarie klassen. I förändringsarbete följde
assistenter in i klassrummet som stöd för läraren. Undervisningen anpassades till alla
elever, ett tydligt schema för lektionen fanns tillgänglig under hela lektionen.
Undervisningen strukturerades i ett flertal mindre moment. Författarna beskrev även att
alla elever befann sig i klassrummet under pågående lektion. Resultatet som beskrevs av
förbättringsarbetet visade på ökade kunskapsresultat (Persson & Persson, 2013). Inför
utvärdering av undervisningen krävs att material speglar undervisningens genomförande
och behöver då baseras på undervisningens uppföljning.
Utvärdering av undervisning.
Definitionen av utvärdering som begrepp finns i olika sammanhang. Vedung (2009,
s.22) gav en mer allmän bild av begreppet där utvärdering är en ”noggrann bedömning i
efterhand av utfall, slutprestationer, förvaltning och beslutsinnehåll samt organisering av
offentlig verksamhet, vilken framkom spela roll i praktiska beslutssituationer”. Skolverkets
definition för begreppet utvärdering skiljer sig ifrån Vedung (2009). ”Granska och värdera
särskilda delar gentemot överenskomna kriterier” där alla delar behöver en närmare
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analys (Håkansson, 2015, s.62). Kritik riktas mot Skolverket, läroplan för de olika
skolformerna har fått mer eller mindre tydlig information. Håkansson (2015) beskriver att
förskolans läroplan innehåller betydligt mer information om det systematiska
kvalitetsarbetets olika delar än vad de övriga läroplanerna har fått. I en sammanfattande
tabell beskrev Håkansson (2015, s. 65) att läraren i grundskolan ska följa upp och
utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna. Arbetslaget i grundskolan får inget
tydligt direktiv medan arbetslaget i förskolan ska följa upp verksamheten genom
dokumentation, uppföljning och analys av varje barns utveckling och lärande. Behov av
planeringsnycklar och frågeställningar kan vara en hjälp att strukturera arbetet med
uppföljning och utvärdering (Håkansson, 2015). Olika typer av faktorer för undervisning
och dess specificering tydliggörs i tabell 2.
Tabell 2:
Typer av faktorer och dess specificering för undervisningsfaktor enligt Håkansson (2015)
Typ av faktor
Specificering
Undervisningsfaktor

Tydlighet kring mål och kravnivåer

Undervisningsfaktor

Struktur, organisation, ledarskap (individ,
grupp, kollektiv)

Undervisningsfaktor

Variation i undervisningen och det
pedagogiska innehållet

Undervisningsfaktor

Utmaningar i undervisningen

Undervisningsfaktor

Träning i studiemetoder / metakognitiva
strategier

Undervisningsfaktor

Återkoppling för lärande

I många länder utvecklas idag olika typer av utvärderings- och kvalitetssystem. En
särskild form av självvärdering innehåller metoder som lägger stor vikt på samspel mellan
skolornas självvärdering och det som sker i undervisning och klassrum. Lärare enskilt och i
grupp som regelbundet analyserar den egna praktiken och hela verksamheten använder
sig av självvärdering (Håkansson & Sundberg, 2016). Skolverket tillhandahåller
självvärderingsinstrumentet BRUK.
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Verktyg inom skolutveckling.
Självskattningsverktyg BRUK är förkortningen för bedömning, reflektion, utveckling
och kvalitet. Verktyget ska underlätta för skolor att synliggöra och utveckla kvalitet
(Skolverket, 2017). Synliggörandet baserar på medarbetarnas skattning vilket ska göras
tillsammans i arbetslag eller enheter som vill utveckla sin enhet. Skattningen bygger på
fyra områden som har ett antal kriterier och indikatorer vilka bygger på skollagen och
läroplanerna. De fyra områdena är:
1. Varje förskolas eller skolas utveckling
2. Normer, värden och inflytande
3. Kunskap, utveckling och lärande
4. Övergång, samverkan och omvärld
Gruppen som använder sig av verktyget BRUK väljer ett område att börja med,
läser igenom indikatorerna och funderar över vad dessa kan innebära för verksamheten.
Skattningen som leder till en nulägesbedömning som analyseras genomförs tillsammans.
Slutligen analyseras området tillsammans och en utvecklingsplan ställs upp. Grundtanken i
BRUK är att arbetslaget tillsammans ska genomföra skattningen och komma fram till
förbättringsområden, Scherp (2013) stödde grundtanken och angav att styrning uppifrån
minskar lärarnas tillit. Vernersson (2007, s.162) beskrev verktyget BRUK ”…på sikt måste vi
försöka finna olika holistiska och teoriförankrade, men samtidigt enklare och mer praktiskt
användbara utvecklingsinstrument”. Utöver BRUK benämnde Vernersson även offensiv
kvalitetsutveckling som möjliga verktyg inom skolutveckling.
Hellsten och Klefsjö (2000) beskrev att offensiv kvalitetsutveckling kan ses som ett
ledningssystem bestående av värderingar, arbetssätt och verktyg. Målet anges vara att
öka kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång. Värderingar i ledningssystemet är
hörnstenarna som visualiserades i figur 2. Bergman och Klefsjö (2012, s. 429) sa att
”…däremot är det inte lika självklart att alla arbetssätt och verktyg passar i alla
organisationer. Valet är beroende av mognadsnivå, organisationsstorlek och kanske också
nationell kultur”. Vernersson (2007) kopplade offensiv kvalitetsutveckling till Total Quality
Management, och beskriver att skolutveckling kan ha sin ursprungspunkt i de tretton
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värderingar som Vernersson (2007) kopplar till offensiv kvalitetsutveckling. Bergman och
Klefsjö (2012) överensstämmer med Vernersson (2007) och menar att skolområdet är
bland de sektorer där offensiv kvalitetsutveckling har varit starkast, men inte problemfri.
Kundbegreppet är fortfarande ovant, i vissa delar av offentlig sektor. Bergman och Klefsjö
(2012) ansåg att det finns verktyg inom offensiv kvalitetsutveckling som även är lämpade i
utbildningssektorn. Exempel på verktygen som visualiserar processen oavsett sektorn är
flödesschema, relationsdiagram och PDSA.
PDSA står för planera, genomför, studera och agera och är en cirkel som används
inom offensiv kvalitetsutveckling (Bergman & Klefsjö, 2012). Sporrongs (2017)
undervisningsprocess är mycket lik PDSA- cirkeln där undervisningen planeras, genomförs,
följs upp och utvärderas.
Ett relationsdiagram illustrerar de logiska sambanden mellan en central idé, ett
problem eller en frågeställning och olika data (Bergman & Klefsjö, 2012). Situationer där
relationsdiagram med fördel kan användas är när ämnet är tillräckligt komplex för att
relationerna mellan olika idéer ej kan fastställas genom resonemang. ”Viktigt är att ämnet
som ska undersökas har definierats noggrant ” (Bergman & Klefsjö, 2012 s. 495).
För att skapa en bra grund för förbättringsarbete, krävs insikt i processen (Bergman och
Klefsjö, 2012). Kartläggning av processen kan genomföras genom ett flödesschema, där
olika aktiviteterna blir synliga. Håkansson och Sundberg (2016) konstaterar att
kartläggningen behöver innehålla mer data än elevernas studieprestation. En komplett
kartläggning är viktig för att underlätta processen i utvecklingsarbetet. Arbetet att förstå
processen är grunden för att kunna förbättra processen. Oftast finns förbättringspotential
gällande kvalitet, effektivitet eller anpassningsförmåga (Bergman & Klefsjö 2012).
Processernas effektivitet innebär hur väl processen använder sig av organisationens
resurser. Lean är ett förbättringsprogram som fokusera på effektivitet och värdeflöden i
processer.
Grundläggande idéer bakom Lean är eliminering av aktiviteter som inte skapar
värde för kunden (Bergman & Klefsjö, 2012). Eliminering av olika typer av slöseri kopplas
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till begreppet Lean, likaså som arbetet med 5s och 5 varför. Arbetet med 5s innebär
reducering av slöseri i form av letande och betyder:
•

Sortera

•

Strukturera

•

Städa

•

Standardisera

•

Skapa vana

5 varför är en teknik inom Lean där grundorsaken till problem analyseras. Uppstår under
pågående processen ett problem stoppas produktionen. Istället för att ta bort problemet
på ytan så ställer sig medarbetarna frågan varför fem gångar och kommer slutligen fram
till grundproblemet (Bergman & Klefsjö, 2012).
Genomslag av Lean finns i Sverige inom industrin, under de senaste åren har Lean
även fått genomslagskraft inom offentlig sektorn, främst inom vården (Bergman & Klefsjö,
2012). Lindh (2013) beskrev att Lean modellen har tagits emot med öppna armar på
många skolor, men att forskare varnar att modellen kan leda till ökad stress. Författaren
beskrev att Lean frigör tid som ägnas åt pedagogisk verksamhet med eleverna. Övriga
positiva erfarenheter som beskrevs är att pedagogerna blev mer engagerade och har
möjlighet att vara delaktiga och komma med förbättringsförslag. ”Bättre processer för
information till föräldrar exempelvis kan bespara förskolechefer och rektorer många
onödiga samtal, samtidigt som det minskar oron och osäkerheten hos föräldrarna” angav
författaren. Filosofin och tankarna bakom Lean kan dock skapa problem när individerna
upplever behovet att producera förbättringsområden, strävande efter ständiga
förbättringar innebär en risk (Lind, 2013 s. 5).
Implementering av förbättringsområden i högstadiet.
Socialstyrelsen (2012) beskriver att nya metoder behöver ofta lång tid att
implementeras i verksamheter. Implementeringar är kostnadsintensiva samtidigt som
förbättringsarbete även kan misslyckas. Förändringsarbete kan delas in i fyra faser
(Socialstyrelsen, 2012). Fas 1 kallas för behovsinventering, fas 2 installation, fas 3
användning och fas 4 vidmakthållande. Under implementeringsfasen behöver handledning
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ske enligt Socialstyrelsen (2012). Metoden som beskrivs av Socialstyrelsen är anpassad till
vård och omsorg men beskrivs även vara lämplig inom socialt arbete. På uppdrag av
regeringen driver Institut för Kvalitetsutveckling en årlig utmärkelse Bättre Skola. Syftet är
att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i skolor. Utmärkelsen riktar sig
till alla organisationsformer inom skolväsendet och arbetar enligt riktlinjerna i skollagen
(SIQ, 2017). SIQ:s modell sätter kunder, medarbetare och processer i fokus och bygger på
sju huvudkriterier. Modellen bygger på en bra grund för förbättringsarbetet vilket kan
genomföras genom web-baserade verktyget inSIQt eller genom att ta fram översikten
enligt SIQ:s modell. Eriksson (2004) beskrev både fördelar och nackdelar med
kvalitetsutmärkelser. Många organisationer använder sig av modellerna som
utmärkelserna bygger på, för att förbättra sin verksamhet oavsett om dessa faktiskt söker
en utmärkelse eller endast använder sig av modellen. Grundläggande angav Eriksson
(2004) att framgångsrik implementering av offensiv kvalitetsutveckling ger ekonomiska
resultat. Svårigheter som beskrivs är att arbetet är mycket tid- och resurskrävande. SIQ:s
modell upplevs av organisationer som har använt modellen som omständlig och
byråkratisk. Eriksson (2004) beskrev framgångsfaktorer för förändringsarbete, där
ledningens engagemang, delaktighet bland medarbetare, förmågan att se långsiktigt,
utpräglad planeringsfasen samt att förbättringsarbete integreras i verksamheten.
Förändringsarbete behöver planeras noga, efter beslutet behöver implementeringen sker
direkt. Bergman och Klefsjö (2012, s. 569) beskrev att ”förbättringsarbete som har
speciella förutsättningar, där lärande av varandra behöver utvecklas har bra användning
för genombrottsmetoden”. Grupperna arbetar tillsammans för att förbättra
verksamheten. Metoden baseras på PDSA cykeln och för att åstadkomma de uppsatta
förbättringsmålen används ett särskilt arbetsupplägg med gemensamt lärande och ett
förändringskoncept (Melke, 2014). Arbete i team anges som grunden i
genombrottsmetoden, där alla samlas i ett avslutande lärandeseminarium. Positiva inslag i
genombrottsmetoden är att den som utför arbetet också är den som kan förändra
arbetet. Melke (2014) beskrev att metoden handlar om att få syn på när ett bra jobb görs
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samtidigt som att hitta lösningar i de fallen det inte görs. Wheelan (2009) beskrev
grupputvecklingen där gruppen går igenom fem faser:
1. Tillhörighet och trygghet
2. Opposition och konflikt
3. Tillit och struktur
4. Arbete och produktivitet
5. Avslut
Wheelans (2009) forskning visar att gruppen lägger merparten av energi på gruppens
individer istället för uppdraget. När gruppen har genomgått tre faser så börja gruppen
arbetar produktiv. Förståelse av gruppdynamiken har en central roll i skolvärlden eftersom
eleverna befinner sig i grupp samt att lärare arbetar i olika gruppkonstellationer.
Tidigare forskning/arbeten.
Schantz Lundgren (2008) beskrev i sin fältstudie hur projektledning genomförs i
skolmiljö. Schantz Lundgren (2008, s. 228) angav att ”När initiativet kommer från
ledningsnivån måste således idéerna sedan på något sätt få en sådan förankring att
personalen verkligen delar dessa idéer och de bakomliggande värderingar som dessa vilar
på. Löfqvist (2015) beskrev ett förändringsprojekt och analyserar efter tre år hur
projektets erfarenheter är. I resultatet framkom att ”…desto mer inblandad man blir i en
sak, desto mer brinner man för den.” Utbildningar har varit den aspekten som visade sig
ge bra effekt. En negativ effekt som framkom är att uppfattningen i början av projektet var
att direktiv kommer uppifrån. En svårighet i offentliga organisationer enligt Schantz
Lundgren (2008) är att huvudmannen redan har bestämt vilken förankringsriktning som
skall gälla.” När utvecklingsarbetet delas med anställda så visas även tilltro att personalen
kan och vill vara med och bestämma. En röst som beskriver negativa synpunkter till
förbättringsarbete är att projekt kommer och går, utan att dessa ger så stor effekt.
Schantz Lundgrens (2008) arbete leder till slutsatsen att relationer i organisationer med en
komplex bakgrund är av stor betydelse. Människors uppfattningar är mer komplex när
organisationen är det. Genom diskussioner i inledningsskede finns möjligheten att skapa
förutsättningar för positiv skolutveckling.
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Stedt (2013) beskrev i sin studie hur medarbetare i en skola formar villkor för
samarbete och hur utbyte av erfarenheter påverkar varandras uppgiftsförståelse.
Offentliggörande av egna erfarenheter, samspel kring uppgifter eller relation till specifika
händelser möjliggör för samarbete enligt studien. I studien visas att samspel kan både
utvecklas men även utgör ett hinder. Svedlin (2003) har i sin studie granskat utvärdering i
skolor. En negativ faktor som påverkar skolutveckling är avsaknaden av diskussioner inom
lärarkåren. I det studerade fallet har Svedlin (2003) sett att intervjupersoner angav att det
inte fanns något forum som tagit sig an att lösa uppgiften, bearbeta frågor eller klargöra
vad utvärdering av undervisning kan stå för. Stedt (2013, s.157) beskrev att ”friktion
mellan lärares handlingar uppstår när effekten av en lärares handlingar hindrar någon
annan lärares möjligheter att utföra sina arbetsuppgifter på egen hand.” Villkoren som
Stedt (2013) beskrev är ansvarsfördelning, samspel och hämmad förhandling. I det som
Stedt (2013) kallade för samspel så kännetecknas arbetet på att laget samarbetar i en
gemensam fysisk kontext och tar gemensamt ansvar för alla uppgifter som tilldelas laget.
Olika perspektiv utvecklas i arbetsformen och beskrivningen som görs för varandra är
nödvändiga för att alla ska förstå och vet vad som menas. Friktionen som uppstår
regelbundet i samspel gynnar gruppens utveckling där grupptänkande inte lika lätt uppstår
som i gruppen med ansvarsfördelning. Svedlin (2003) har i sin studie undersökt vad
skolorna väljer att utvärdera i relation till läroplanen (Skolverket, Lgr11) och påverkande
faktorer i utvecklingen. I studien framkom bland annat att utvärdering är ett område som
har en bredd räckvidd. Skolorna tolkar utvärdering på skilda sätt och att en tolkning av
läroplansdelarna uppfattas betydligt enklare än tolkning av utvärderingen.
Sammanfattning
Undervisningsprocessen som har beskrivits genom olika teorier visualiseras i tabell
3. Skollagen och ramar och riktlinjer finns som behöver följas samtidigt som övriga teorier
ger vägledning och motsvarar ett teoretiskt ramverk.
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Genomförande

Planering

Tabell 3:
Flödesschema för undervisningsprocessen utifrån teorin
Lag och förordningar
Teoretiskt ramverk

Planering ska följa
ramar och riktlinjer

Elevernas delaktighet
i planeringen

Centralt innehåll i läroplan
samt skollagen och allmänna
råd från Skolverket

Eleverna ska få ledning och
stimulans samt en
strukturerad undervisning

Sker ifrån bestämda
mål

Koppling undervisningssätt
och lärprocess

Utveckling av kunskaper
och värden

Lektionsstruktur

Utvärdering

Uppföljning

Lärare bör systematisk följa upp
planering och genomförandet av
undervisning

Uppföljning av den egna
undervisningen och elevernas
kunskapsnivå

Målen i läroplanen

Planeringsnycklar som verktyg

Granska och värdera
delar mot kriterier

Utvärdering med
elever tillsammans

Självskattningsverktyg BRUK

Planeringsnycklar och
kommunens analysfrågor
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Arbetets genomförande - metod
Studien genomfördes i projektform och baserades på en projektplan som
godkändes av verksamheten under första styrgruppsmöte. Projektplanen anpassades
under projektets gång.
Studien kan beskrivas som fallstudie, vilket är forskningsstrategin som har syftet
att förstå komplexa förhållanden mellan faktorer (Denscombe,2016). Forskningsstrategi
valdes ut för att förstå delprocessen planering, uppföljning och utvärdering av
undervisning. I jämförelse med grundad teori, där syftet är att producera ny teori innebär
fallstudien att delprocessen beskrivs och utforskas för att komma fram till
förbättringspotential.
Forskningsmetoden som finns att välja mellan är kvalitativ, kvantitativ och en mix
av metoderna. I studien valdes kvalitativ forskningsmetod. Anledning för valet var att
forskningen baserades på ord, i både dialog- och skriftform. Ansatsen som valdes var en
abduktiv ansats. Abduktiv ansats innebär en kombination av induktiv och deduktiv ansats.
I en deduktiv ansats baseras studien på en referensram som testas mot verkligheten. I en
induktiv ansats baseras studien på verkligheten som sedan analyseras genom användning
av en referensram. Fördelen med en abduktiv ansatsen i studien var möjligheten att utgå
ifrån verkligheten samtidigt som en referensram kunde bygga en struktur för
observationerna. Abduktiva ansatsen möjliggjorde att en inledande intervju genomfördes
för att bygga en modell för observationschema i organisationen. Utöver den inledande
intervjun användes deltagande observationer, frågeformulär samt dokumentstudier som
datainsamlingsmetoder. Datainsamlingen ägde rum under april- och maj månad 2017.
Datainsamlingsmetod
Utgångspunkten för datainsamlingen i organisationen har varit en personlig
intervju med en förstelärare ifrån en kommunal skola F-9 som inte har någon form av
koppling med den studerande organisationen. Intervjun (bilaga 1) ställdes med öppna
frågor gällande planering, uppföljning och utvärdering av undervisning. Materialet som
framkom i intervjun användes för framtagning av observationsplaneringen och gav en
överblick över delprocessen planering, uppföljning och utvärdering av undervisning.
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Under nästa steg inhämtades data i organisationen genom deltagande
observationer enligt schema (bilaga 2). Två av fyra arbetslag observerades under tre
arbetsdagar. Val av arbetslaget grundades på resultatet ifrån tidigare förstudie. I
förstudiens analysering framkom att arbetslag C använde sig mest av liknande arbetssätt i
undervisning, vilket även framkom i betygsresultat år 2016. Arbetslag B och D framkom i
förstudien med flest olika arbetssätt i undervisningen. Arbetslag D har under året 2017
arbetat med förbättringar, därefter togs beslutet att observera arbetslag B. Arbetslagen B
och C observerades gällande planering, uppföljning och utvärdering av undervisningen. I
anslutning till observationerna ställdes frågor till lärare i det observerade arbetslaget. En
lärare ifrån arbetslag C och en lärare ifrån arbetslag B följdes även under en arbetsdag för
att kunna urskilja tidsåtgång och eventuella förbättringsområden i lärarnas vardag.
Material ifrån de två övriga arbetslag (A och D) inhämtades genom ett
frågeformulär (bilaga 3). Frågeformuläret utformades så att 10 frågor ställdes, där
informanterna skulle ge sin syn på undervisningens planering, uppföljning och
utvärdering. Informanterna skulle skriva med egna ord, ett till två meningar för varje
fråga.
Fjärde steget i datainsamling skedde genom observationer av elevernas vardag. En
elev i arbetslag B och en elev i arbetslag C följdes under en skoldag enligt
observationsschema (bilaga 4). Eleverna valdes ut i samråd med mentorn för klassen samt
att eleverna frågades två dagar i förväg för godkännande. Materialet hämtades in för att
få insyn i elevernas vardag och hur planering av undervisning påverkar elevernas förmåga
att öka kunskapsnivån.
Övrigt material som ingick i studien har varit lärarens dokumentation för planering,
vilket delas med eleverna vid start av ett nytt område i varje ämne. Material som kommit
ifrån de observerade arbetslag täcker ämnena SO, matematik och engelska. Utöver
lärarens dokumentation för planering ingick även elevernas kunskapsresultat ifrån VT
2016 i studien. I denna översikt ingick kunskapsskillnad mellan pojkar och flickor samt att
resultat anges enligt arbetslag och används i studien för komplettering av material som
framkommit under observationerna. Dokument ”ramar och riktlinjer för undervisningen
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på högstadieskolan” användes i studien för att kunna jämföra dokumentet med
undervisningens genomförande. Utöver dessa dokument ingick även ett
analysfrågedokument som används för utvärdering av undervisning.
Dataanalys
Dataanalysprocessen kan beskrivas i ett flertal steg:
I första steget jämfördes materialet ifrån de olika arbetslagen gällande planering,
uppföljning och utvärdering av undervisning. Målet under första steget var att identifiera
konstanta punkter för planering, uppföljning och utvärdering av undervisning. Materialet
ifrån observationerna, frågeformulär och beskrivningen av lärarens vardag ingick i
analysen. En grundprocess beskrevs utifrån dessa konstanta punkter och gav en
nulägesbeskrivning. Analyseringen av materialet resulterade i två flödesscheman, vilka
visualiserar processen att planera undervisningen samt hur uppföljningen sker. För att
kunna urskilja processen att utvärdera undervisning samlades material ifrån arbetslagen in
gällande utvärdering. Materialet ifrån ledningen och analysfrågedokument ställdes emot
lärarnas utsagor. Tolkningen av det materialet skedde genom en jämförelse av lärarnas
beskrivningar och ledningens beskrivningar. Bilden som framkom motsvarar
organisationens sätt att utvärdera undervisningen.
I andra steget av analysen jämfördes nulägesbeskrivningen mot befintliga riktlinjer.
Målet under andra steget var att urskilja förbättringsområden som är kärnan för
undervisningens planering, uppföljning och utvärdering. Materialet som ingick i analysen
var dokumentet ramar och riktlinjer för skolans undervisning, lärarens egna planeringar,
elevernas kunskapsresultat och observationerna ifrån elevernas vardag. I en jämförelse av
observationerna mellan elevens vardag och lärarnas vardag framkom en samlad bild av
problemområden. Antal lektioner som följde planen ställdes emot lektioner som inte
följde planen och gav möjligheter till analysering i materialet ifrån lärarnas vardag. Bilden
kopplades sedan till flödesschema för planering av undervisningen för att kunna urskilja
förbättringsområden. Tillsammans med bilden som tidigare framkom gällande utvärdering
analyserades materialet genom användning av ett släktskapsdiagram.
Släktskapsdiagrammet användes för att bygga fram ett relationsdiagram där relationerna
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mellan planering, uppföljning och utvärdering analyserades. Relationsdiagrammet gav en
översiktlig bild av organisationens nuläge och visade förbättringsområden. Områden i
relationsdiagram som har flest relationer (pilar) till andra delar analyserades genom
fiskbensdiagram. Påverkansfaktorer som framkom i relations- och fiskbensdiagram
undersöktes närmare genom användning av metoden 5 varför för att komma fram till
grundorsaken.
I tredje steget analyserades lärarnas vardag och främst hinder som kan ligga till
grund för svårigheter att implementera förbättringar i organisationen. Målet under tredje
steget var att kunna hitta en plattform för implementeringen av förbättringar som
framkom under tidigare analysen. Materialet som ingick i tredje steget var
observationerna ifrån förstudien gällande olika möten, så som utvecklingsmöte,
arbetslagsmöte och ämneslagsmöte. Observationerna gällande lärarens vardag kopplades
till olika teorierna. Bilden som framkom jämfördes med områdena som rekommenderades
för förbättring. Implementeringsplan som presenterades kopplade förbättringsområdena
till lärarnas vardag genom användning av olika teorier gällande implementering i skolmiljö.
Reliabilitet och validitet
Denscombe (2016) beskrev att en deltagande observatör närmast blir en
integrerad del av datainsamlingstekniken. Bedömningen gällande ansedda procedurer och
rimliga beslut ligger till grund för reliabilitet i forskningen. I denna studie kan reliabilitet
anses ha varit begränsande på grund av tidsbrist. Deltagande observationerna har endast
kunnat genomfördas i två av fyra arbetslag vilket kan ha viss påverkan på studiens
resultat. Övriga två arbetslag har kunnat besvara ett frågeformulär, informanterna har
inte kunnat skriva helt fritt vilket kan snedvrida resultatet. Reliabilitet av studien hade
kunnat ökas genom att välja observationer under längre tid samt att ge fler personer
möjligheter att vara delaktig i undersökningen. Observationerna har varit tidsbegränsade
och möjligheten att observera utvärdering av undervisning vid terminsslut fanns inte
under studiens gång. Möjligheten att överföra resultat av studien till
skolutvecklingsprojekt i andra skolor är begränsade, då resultatet och implementeringen
utgår ifrån den valda organisationen och är därmed individualiserade.
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Denscombe (2016) beskrev validitet av en studie där det insamlade material är
exakt och träffsäker. För att säkerställa att materialet i studien är träffsäker gjordes ett
observationsschema, som baserades utifrån de områden som ingick i studien. Under
observationerna antecknades allt som skedde under arbetsdagen som kan sättas i relation
till planering, uppföljning och utvärdering av undervisning. Direkta anteckningar skulle
utesluta möjliga felaktiga anteckningar på grund av tidsskillnaden. Övrigt material som
ingick i studien har någon koppling till studiens område. Innan datainsamling
kontrollerades vilket material som redan framkom i förstudien och vilket material som
saknades. Planeringen av datainsamlingen baserade på de områden där material
saknades.
Etiska ställningstaganden
Organisation och informanter vill vara anonyma i studien. Organisationen beskrevs
i studien genom användning av en mer övergripande bild. Informanternas namn framkom
inte i det insamlade materialet. Informanternas svar på frågor sammanfattades och
anonymiserades. Deltagande observationer har enligt Denscombe (2016) vissa etiska
problem, främst gällande konfidentiellt material. Materialet som används i studien följer
forskningsetiken. Arbetet kan inte härledas till organisationen och att innehållet
presenterades till handledaren innan slutinlämning. Innehållet i arbetet kan inte sättas i
relation till personerna i de observerade arbetslagen och skyddar informanterna för
eventuella följder som deltagande skulle ha kunnat ge.
Metoddiskussion
Genomförandet av studien följde projektplanen. Datainsamling med bland annat
deltagande observationer, anteckningar gällande elevernas och lärarnas vardag har visat
sig ge en bra bild av verksamheten. Analysmetoden som inkluderar ett flertal
observationer, dokument och frågeformulär har fungerat bra. Analysen har bidragit till en
övergripande bild av organisationens nuläge samt hur arbete med förbättringar kan ske.
Metoden hade med stor fördel kunnat utökas till fler observationer, främst observationer
av utvärderingar vid terminsslut. Observationer över längre tid hade möjligen givit flera
möjliga förbättringsområden.
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Grundläggande för observationer är dock att det finns möjlighet till feltolkningar
vilket inte kan uteslutas helt. Observationer ger även endast en inblick i undervisningen
som användes i studien. I vilken mån informanter har blivit påverkat av observationen är
mycket svårt att urskilja.
Studien har varit mycket intressant. Arbetet med verksamheten, handledaren och
ämnesgranskaren har fungerat mycket bra. Största utmaningarna har varit att analysera
materialet och att hitta lämpliga sätt att implementera förbättringar.
Resultat
Planering av undervisningen
Resultatet ifrån datainsamlingen gällande planering av undervisningen
visualiserades i ett flödesschema (figur 5). Nivåerna som framkom gällande planeringen av
undervisningen är individnivå, arbetslagsnivå, ämneslagsnivå och klassrumsnivå. Även om
planering av undervisningen visade sig ske främst på individnivå så beskrev lärarna ett
samarbete med arbetslag, ämneslag och klassen. Samarbete visade sig ske i början av
planeringen. Planering av undervisningen löper under flera veckor, där början av
planeringen har visat sig ligga vid terminsstart.
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Figur 5: Flödesschema för planering av undervisning enligt egen tolkning
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Vid terminsstart börjar lärarna sin grovplanering, där lärarna delar in hela terminen
i mindre moment som står under ett visst tema. Lärarna beskrev dessa moment som
områden som eleverna enligt läroplanen behöver gå igenom och innebär att ett ämne
fördjupas under ett flertal veckor. I början av terminsstart diskuterar lärare tillsammans
med ämneslag vilka områden respektive lärare kommer att arbeta med. Materialfrågan
tas upp i ämneslag eftersom vissa ämnen inte har möjlighet att arbeta med samma tema
parallell. Exempelvis beskrevs ämnet SO, där lärare bestämmer ordningsföljden för
respektive klass i början av termin. En klass påbörjar exempelvis ämnet historia medan en
annan klass börjar med undervisning i religion. På så sätt har alla klasser tillgång till
böckerna. När diskussionen i ämneslag gällande grovplaneringen är avslutade så påbörjas
planering på individnivå.
Lärarna utgår ifrån läroplanen och kunskapskraven och planerar ett moment mer
konkret. Lärarna beskrev att de räkna antal undervisningar som momentet har till
förfogande. Examinationers upplägg beskrevs av lärarna har en viktig roll i planeringen. I
vissa fall diskuteras examinationers upplägg i klassrummet, diskussioner om
undervisningens planering i klassrum framkom inte. Tidpunkt för examinationer kräver
samarbete med arbetslaget, eftersom arbetsbelastningen för eleverna inte bör överstiga
en rimlig nivå. Samarbete med arbetslaget kan även ske vid ämnesöverskridande arbete.
Initiering av dessa projekt sker ifrån individernas sida. Samarbete har visat sig ske främst i
de klasser där två olika lärare i samma arbetslag ser möjligheten att dela ett tema.
Exempel som framkom av materialet är samarbete mellan lärare i SO och engelska i ett
arbetslag. Eleverna som läste den engelska boken The Hunger Games diskuterade
samtidigt revolutionerna i ämnet SO. Lärarna beskrev att tiden för momentet förkortas
genom ämnesöverskridande arbete samtidigt som resultat ifrån examinationer kan
användas i båda ämnen.
Planering av examination sker i datorsystemet schoolsoft, elevernas examinationer
fördelas så att arbetsbördan är i jämvikt. Lärarna beskrev även samarbete på
ämneslagsnivå, där material delas med sig samt att lärare diskuterar material för olika
kunskapsbehov i ämneslagsmöten. Utifrån resultatet av samarbete på arbetslags-,
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ämneslags- och klassrumsnivå lägger läraren upp en pedagogisk planering för hela
momentet. I planeringen tar läraren hänsyn till kunskapsnivåskillnad, där material och
omfång anpassas till elevernas behov. Läraren sammanställer den pedagogiska
planeringen i ett dokument som läggs upp i schoolsoft som eleverna har tillgång till.
Momentet som omfattar flera veckor av undervisningar planeras vidare, där material för
varje enskild lektion behöver granskas. Lärare bokar datorer, skriver ut material,
kontrollerar tillgänglighet av filmmaterial och liknande. Lärarna beskrev att planeringen
för en enskild undervisning är klar en vecka innan undervisningen sker. Strax innan
lektionen påbörjas, plockar läraren ihop material och går igenom planeringen en sista
gång mentalt.
Material ifrån observationerna i arbetslagen visade på samma bild gällande
planeringens upplägg. Skillnader som framkom var frekvensen av ämnesöverskridande
arbete. Ett arbetslag angav att lärarna inte hade arbetat ämnesöverskridande under
pågående läsår, medan det andra arbetslaget angav två exempel. Tidsbrist framkom i
båda arbetslag som anledning för hinder i planeringen av undervisningen. Svaren i
frågeformulär kunde stötta tidsbristen som största problem för planeringen av
undervisningen.
Gällande planering av undervisning framkom vissa samarbetsproblem i ett
ämneslag. Lärarna beskrev att arbete i det specifika ämneslaget inte når fram till ett beslut
och att utbyte av material inte finns. I det fallet beskrev lärarna att planeringen sker i
större utsträckning på individnivå än i andra ämneslag. Enstaka lärare avviker ifrån
tillvägagångssättet att planera sin undervisning, anledning som framkom var att
samarbete tar längre tid än att planera undervisningen själv.
Resultatet ifrån observationerna gällande elevernas vardag visade att utav tolv
lektioner följde fyra inte den ursprungliga planeringen. I de övriga åtta lektioner som hölls
enligt plan, byttes en lektion ut till ett annat ämne, samt att två lektioner genomfördes av
vikarie. Vikarieundervisning följde huvudlärarens beskrivning och planering har skett i
förväg. Av de resterande fem lektioner var en lektion 10 minuter kortare än planerad, en
lektion började 5 minuter sen. 70% av lektionerna som observerades var lärarpassiv, vilket
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innebär att läraren i början av lektionen gav arbetsanvisningar som elever följer. Lärarna
svarar på elevernas frågor dock ges inga genomgångar till hela klassen. Resultatet ifrån
observationerna gällande elevernas vardag visade att undervisningar inte inkluderade hela
elevgruppen, vilket även stöttes av material ifrån förstudien. Exempelvis följer inte alla
elever instruktionen ifrån läraren, elever väljer att lämna klassrummet eller hittar andra
aktiviteter i klassrum. Eleverna kan även upplevas vara passiva under lektionen,
exempelvis väntas lektionen ut, utan att någon form av aktivitet sker. Materialet ifrån
observationerna ifrån elevernas och lärarnas vardag visade att lektionerna har varierande
längd. Uppehåll mellan lektioner skiftar mellan långa och korta pauser, ingen dag är den
andra lik.
Uppföljning av undervisningen
Resultatet ifrån datainsamlingen gällande uppföljning av undervisningen
visualiserades i ett flödesschema (figur 6). Gällande uppföljning framkom enligt materialet
att lärarna har många hinder att passera för att kunna följa upp sin undervisning. Lärare
ifrån alla arbetslag beskrev att tid mellan lektionerna inte ger möjlighet för uppföljning av
den egna undervisningen. I observationer av arbetslagen framkom att lärarna använder
den schemalagda planeringstiden för att leta material, beställa service för elevdatorer,
prata med vårdnadshavaren eller diskutera enskilda elevers kunskapsprestation. I material
framkom att lärare löser problem som uppstår i vardagen ad hoc. I störst utsträckning
framkom att närvarolistan uppdateras i schoolsoft efter undervisningen. Lärare beskrev
att formativ bedömning som eleverna genomför är ett stöd för uppföljning av den egna
undervisningen. Några lärare angav att formativ bedömning genomförs i slutet av
moment, medan andra lärare genomför formativ bedömning i början eller mitt i
momentet. Generellt framkom att när undervisningen följs enligt plan så har lärare en
tendens att inte använda materialet som framkom i undervisningen för uppföljning. Följer
undervisningen inte den ursprungliga planeringen så antecknas avvikelsen i större
utsträckning i det egna materialet.
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Figur 6: Flödesschema för uppföljning av undervisning enligt egen tolkning
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I arbetslaget kan det finnas möjlighet till diskussion kring anledning varför inte
planeringen kunde genomföras. Exempelvis diskussioner kring avsaknaden av bokade
datorer, problem med tekniken under lektionerna samt enstaka elevernas kunskapsnivåer
tas upp i arbetslaget. Några lärare angav att schoolsoft inte uppdateras till nya planeringen
vid förändringar. Pedagogiska planeringen som eleverna har tillgång till via schoolsoft
skrevs i vissa fall ut till eleverna. Skolledningen har inte uppgett några direktiv ifall
förändringar i planeringen behöver distribueras till berörda parter.
I materialet framkom att i de fallen schoolsoft inte uppdateras så kan det ändå
finnas möjlighet att materialet senare ingår för uppföljning. Valet att ta upp information
för senare utvärdering är lärarens individuella beslut. Lärarna som beskrev att de följer
upp sin egen undervisning gör anteckningar i egna mallar eller anteckningsböcker. Under
kommande planeringsfaser tas dessa anteckningar upp som stöd för att komma ihåg den
egna undervisningen och anpassningar efter anteckningar genomförs. Resultatet som
framkom i arbetslagen visade inte på några konkreta skillnader mellan arbetslagen
gällande uppföljning av undervisning. Uppföljning framstod som ett individuellt arbete och
lärarna anpassar uppföljningen efter egna behov.
Utvärdering av undervisningen
Resultatet ifrån datainsamlingen gällande utvärdering av undervisningen visade att
processen i hög grad utgår ifrån individuella uppfattningar. En enhetlig bild som skulle
kunnat visualiseras i form av ett flödesschema framkom inte i datainsamlingen. Lärarna
beskrev att en utvärdering av den egna undervisningen sker på individuell nivå och att ett
ramverk för utvärdering ifrån skolledning inte finns. Beskrivningen stöds av skolledningen
som angav att en tydlig struktur gällande utvärdering ifrån kommunen inte är tillgänglig.
Därefter beskrevs att inga generella regler ifrån skolledningens sida finns, vilket dock
innebär att lärarna själva utvärderar sin egen undervisning efter egna möjligheter. Efter
genomförda nationella prov utvärderas undervisningen efter kommunens
analysfrågeformulär. Analysfrågorna tar upp utfallet av det nationella provet och hur
undervisningen kan ha påverkat elevernas resultat. Speciellt elever som inte har godkända
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betyg tas upp i frågorna, där gruppen behöver ta ställning till de hindren som dessa elever
kan ha haft under undervisningen. Exempel på frågor är:
Hur ser skolan på utfallet av det nationella provet?
Vilka idéer och tankar har legat till grund för undervisningen?
Har skolan anpassat undervisningen utifrån olika elevers förutsättningar och behov
för att utveckla dessa förmågor?
Hur analysförfarande efter nationella provet sker beskrevs inte närmare av lärarna i
arbetslagen, vilket kan sättas i relation att datainsamling skedde innan nationella prov.
Utifrån materialet framkom att utvärdering sker främst med eleverna i slutet av terminen.
Form av utvärdering kan variera, vissa lärare genomför en lektion där mingel och
diskussion ger information från elevernas sida. Andra lärare beskriver någon form av enkät
som elever fyller i. Hur materialet slutligen analyseras beror individuellt på lärare,
metoder för detta framkom inte. I materialet framkom inte att analysfrågor som finns
tillgänglig används som del i utvärderingen. I det insamlade materialet framkom ingen
kopplingen mellan lärarnas undervisning och elevernas kunskapsresultat. Lärarna beskrev
att elevernas formativa bedömning påverkar undervisningen, där lärarna repeterar det
innehåll som ett flertal elever har beskrivit som svårt. Med formativ bedömning menar
lärare ett frågeformulär, som ges till eleverna, där var och en kryssar i hur de anser att
kunskapen i ett visst ämne är. Resultatet ger läraren möjlighet till fördjupning i områden,
där ett flertal elever har angett att de känner sig osäkert. Undervisningens genomförande
ingår inte i formativ bedömning och en reflektion gällande upplägg sker främst i slutet av
terminen vilket innebär att förändringar dröjer till nästkommande termin.
Implementering av förbättringar i organisationen
Resultatet ifrån datainsamlingen och tidigare förstudie visade att lärarna uppger
att tid är en begränsade faktor. Resurser under projektet samverkan bästa skola finns
tillgänglig under begränsade tid. Skolledning har under pågående läsåret arbetat med
förbättringar i samband med projektet samverkan bästa skola. Exempelvis har rektorerna
haft tillgång till rektorsutbildning. Organisationens arbetar i en utvecklingsgrupp, fyra
arbetslagsgrupper och flera ämnesgrupper. Grupperna har regelbundna möten, utöver
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möten finns studiedagar och olika utbildningsmoment. I början av terminen arbetar
organisationen en vecka innan skolstart med olika frågeställningar. Utvecklingsgruppen
framkom som plattform där viktiga ansatser diskuteras. Utvecklingsgruppen är enligt
resultat ifrån datainsamlingen den gruppen som arbetar främst med implementering av
förbättringar. Exempelvis framkom att elevernas kunskapsresultat VT 2016 diskuterades.
Förbättringar som gäller arbetslaget diskuteras i arbetslagsmöten. Resultat ifrån
datainsamlingen visade att arbetslagsmöten kan ställas in till förmån av andra möten,
exempelvis förberedelsemöten inför nationella prov eller interna utbildningar. Utifrån
observationerna i arbetslagen framkom att lärare har svårigheter att diskutera viktiga
punkter utanför konkreta möten, eftersom lärare i arbetslag har olika scheman.
Möjligheten att diskutera ämnen i arbetslagets rum har visat sig vara begränsade. Lärare
blir avbruten under diskussionerna och att lärarnas schema sätter gränserna för längre
diskussioner. Exempelvis framkom att arbetslagen i de regelbundna mötena diskuterar
elevernas kunskapsbehov, samarbete med assistenter och integration av nyanlända
elever. Gällande förbättringar som berör ämnen så diskuteras det i ämneslagsmöten.
I tidigare förstudie framkom att det finns skillnader i diskussionernas utformning
och innehåll mellan ämneslagen. Medan några ämneslag diskuterar de olika moment och
hur dessa kan omsättas till undervisning som gynnar eleverna, diskuterar andra ämneslag
mest praktiska frågor. Här sker diskussionerna främst gällande material som används i
undervisning. Lärarna använder sig här av olika böcker som grund för undervisningens
innehåll.
I materialet för kunskapsresultat ifrån VT 2016 framkom stora skillnader i
betygssättning. Arbetslaget med flest betyg F i årskurs 9 gav mer än dubbelt så många
underkända betyg än det arbetslaget med minst andel F. Skillnaden i betygssättning
framkom även gällande betyg för flickor respektive pojkar. I årskurs 9 skiljde sig betygen
mellan flickor och pojkar med omkring 80 poäng i ett arbetslag, medan ett annat arbetslag
gav lika poäng till pojkar och flickor. Totalsumma av betygen skiljer mellan olika arbetslag.
Här framkom i materialet att två arbetslag har högst poäng och ligger omkring 15 poäng
över de resterande två arbetslag.
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Analys och diskussion
Analys
Resultatet ifrån datainsamlingen gav en beskrivning för undervisningens planering,
uppföljning och utvärdering. Beskrivningen av de tre områden analyserades genom
användning av olika teorier och förbättringsområden kom fram. Förbättringsområden
analyserades på möjligheter hur en implementering kunde ske i organisationen.
Analys av undervisningens planering
Resultatet av undervisningens planering visade att lärarna utgår ifrån ramar och
riktlinjer som finns. I det teoretiska flödesschemat (tabell 4) framkom att lagar och
förordningar beskriver tydligt hur verksamheten ska planera sin undervisning.
Organisationen visade sig följa riktlinjerna och planera sin undervisning enligt ramarna.
Grunden för planeringen är riktlinjerna istället för faktiska kunskapsbehovet som eleverna
har. Skolverkets (2012) kvalitetsdefinition styr undervisningens planering. Istället för att
utgå ifrån kundbehovet enligt hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012) fokuserar
lärarna på dokumentation och befintliga riktlinjer. I Skolinspektionen (2010) framkom att
aspekter ska ha positiv påverkan på kunskapsprestation vilket tyder på att elevernas
lärande spelar en central roll även i styrdokumenten för det svenska utbildningsväsendet.
Skollagen (2010:800) föreskriver att eleverna ska ges den ledning och stimulans som de
behöver i sitt lärande och sin utveckling. Nilholm och Göransson (2013) gav exempel att
elevgruppen ska kunna påverkar undervisningens innehåll i demokratiska former. I
resultatet framkom inga diskussioner gällande planeringen av undervisningen i klassrum.
Elevgruppen har i viss mån möjlighet att påverka upplägg av examinationer, vilket
diskuteras i början av ett moment.
Lärande och elevernas resultat kopplas till lärarens kompetens, förmåga och till
undervisningsrelaterade faktorer (Hattie, 2009). Resultatet visade att problem uppstår när
läraren använder många timmar i planeringen för en pedagogisk planering och i slutändan
följer undervisningen inte den ursprungliga planeringen. Planeringen för undervisningen
som delas upp i moment sker veckor i förväg. Planeringsprocessen som pågår under
längre tid (figur 5) är sårbar för oplanerade händelser. Innan och under pågående lektion
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kan planeringen förkastas vilket inte gynnar lärarens engagemang eller elevernas
kunskapsutveckling. Processen som skulle kunna skapa värde för eleverna präglas av
väntetider och störningar under lektionens gång. Enligt Lean (Bergman & Klefsjö, 2012) är
väntetider och störningar begrepp som står för slöseri av resurser.
I resultatet framkom att lärarna använder sig av lärarpassiv undervisning. Rystad
(2017a) beskrev positiva egenskaper med en anpassad lektionsstruktur, vilket inte
framkom i resultatet. Skolförordningen (2011:185) angav en strukturerad undervisning
som aktivt lärarstöd. Följer eleverna en och samma struktur under längre tid blir eleverna
vana vid arbetssättet och kommer snabbare in i flow (Frohm, 2017). I resultatet framkom
att inte alla eleverna är inkluderade och arbetar med lärarens instruktion. Elever som inte
ser helheten, strukturen och målet med lektionen och använder sig av någon form av flykt
(Bion, 1961). I resultatet framkom att eleverna har tendensen att undvika undervisningen.
Exempelvis lämnar eleverna salen för att hämta studiematerial, vässa pennorna eller
inväntar lektionsslut utan att följa lärarens instruktioner, vilket är exempel för flykt.
Cummins (1984) fyrfältsmodell kan sättas i relation till flykt. Eleverna som befinner sig i
frustrationszon, uttråkningszon eller bekvämlighetszon upplever undervisningen
annorlunda än elever som är inom utvecklingszonen. Skolinspektionens (2010) beskrivning
av faktorer som har påvisbar betydelse på kunskapsprestation är bland annat goda
relationer mellan lärare och elever samt höga förväntningar på samtliga elever.
Möjligheten att fokusera på alla elever under en pågående lektion kräver mycket
engagemang och vilja från lärarens sida. Persson och Persson (2013) beskriver att
inkludering av alla elever i undervisning har effekt på elevernas prestation. Eleverna som
får specialundervisning visar låg motivation och tenderar att lättare bli föremål för
specialpedagogiska åtgärder. Införs en tydlig struktur som eleverna känner igen kan elever
med vissa funktionshinder delta i den ordinarie undervisningen.
Frågan som Persson och Persson (2013) beskrev är hur eleven vill ha det på
lektionerna. Författarna anger att om eleven själv har möjlighet att beskriva sina önskemål
så har eleverna i senare skede inget motiv att behöver fly ifrån undervisningen.
Kopplingen till lärarens planering är här av stor viktighet. Inkludering innebär även att
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läraren har kunskaper att undervisa hela klassen och att läraren har möjlighet att variera
undervisningen efter den befintliga kunskapsnivån i klassen. Utmaning och stöttning är två
begrepp som är av stor viktighet enligt Cummins (1984). Utmanar och stöttar läraren
eleverna på den nivån som eleverna befinner sig i, har eleverna hög inlärning. Lärarens
kompetens och engagemang är viktiga för att hitta lämpliga sätt att undervisa alla
eleverna. Järnkoll beskrevs av Persson och Persson (2013) genom ett exempel där lärarna
inkluderade alla elever i klassen. Eleverna som har fått en tydlig struktur och lärarnas
inställning att alla elever kommer att lyckas med sina egna mål lyckades bra med
inkluderingen. I beskrivningen framkom att alla elever befinner sig i klassrum under
pågående lektion, elever som inte kommer i utsatt tid hämtas av lärarna när möjlighet
finns. Författarna beskrev i exemplet även sättet att följa upp undervisningen. Lärarna
färgmarkerar efter lektionen hur lektionen har gått i ett klasschema som är tillgänglig i
arbetslagsrum.
Analys av undervisningens uppföljning.
Gällande uppföljning framkom i resultatet att processen har ett flertal steg och att
ett flertal hinder kan uppstå på vägen. I en jämförelse med det teoretiska ramverket
(tabell 3) blir skillnaden tydlig. Skolverket (2011) beskrev att lärare bör systematisk följa
upp planeringen och genomförandet av undervisningen, vilket inte framkom att så görs i
praktiken. På vilka grunder lärarna basera sin uppföljning på framkom inte. Skolverket
(Lgr11) beskrev att uppföljning ska utgå från målen i läroplanen och kunskapskraven i
ämnena. Syfte med uppföljningen beskrevs vara att ett underlag skapas för utvärdering
och kvalitetsbedömning (Skolverket, 2011). Pedagogiska ledningen ansvarar för
förutsättningen att skolan kan utvecklas, vilket kräver uppföljning av undervisningen
(Skolverket, Lgr11). I resultat framkom att lärarna har många hinder att passera för att
kunna följa upp sin undervisning. Exempelvis gynnar lärarnas schema inte anteckningar
strax efter lektionen och tidsåtgång mellan lärarna har möjlighet till uppföljning kan
snedvrida upplevelserna. Enligt Håkansson (2015) behövs saklig och värderingsfri
information som regelbunden samlas in i form av kvalitativa och kvantitativa metoder.
Lärarna som saknar enkla metoder för uppföljning utvecklar egna modeller som fungerar
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mer eller mindre bra för uppföljning och kvalitetsbedömning. Rystad (2017b) framhävde
även möjligheten att koppla uppföljningen till elevens kunskapsuppfattning. Formativ
bedömning framkom i resultatet, där lärare använder sig av formativ bedömning för att se
elevernas kunskapsbehov. Elevernas egen uppskattning av kunskapsbehov som grund för
uppföljning av undervisningen stöds av Fredriksson (2016). På vilket sätt formativ
bedömning kan användas för uppföljning av undervisningen är en fråga som inte är löst
enhetlig i organisationen. Lärare använder formativ bedömning på olika sätt, vilket inte
ger enhetligt resultat som kan läggas till grund för utvärdering. Exempelvis ger formativ
bedömning under pågående moment andra möjligheter för uppföljning än formativ
bedömning i slutet av momentet. Genomförs en utvärdering som baseras på material ifrån
alla formativa bedömningar behöver tidsaspekten ingår i utvärderingen (Håkansson,
2015).
I resultatet framkom att undervisningen som inte följer den ursprungliga planen
följs mer frekvent upp än undervisningen som följer planeringen. Undervisning som inte
följer planeringen påverkar eleverna och kommande undervisningar på olika sätt.
Exempelvis framkom att tekniska problem under pågående lektion drabbar eleverna,
läraren och övriga lärare i arbetslaget. I resultat beskrevs att vardagen präglas av
aktiviteter som är mer eller mindre planerade. Informationen som idag förmedlas till
andra lärare saknar en plattform och sker mer ad hoc än planerade. Vid utebliven
förmedling av viktig information till nästa lärare så drabbas kommande undervisning av en
oplanerad händelse. Persson och Persson (2013) beskrev vikten av ett synligt system som
informera övriga lärare i arbetslaget. Läraren ska kunna anpassa sin lektion efter
föregående lektion och ökar möjligheten att följa den egna planeringen. I resultatet
framkom att ett synligt system saknas och att undervisningens innehåll blir lidande vid
oplanerade händelser. Uppföljning av undervisning har därmed även funktionen att
minska oplanerade händelser. Skapas regelbunden underlag utifrån uppföljningen ges
möjlighet till utvärdering av metoder som fungerar bra i undervisning.
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Analys av undervisningens utvärdering.
Resultatet av utvärdering visade ingen enhetlig bild. Utvärdering sker i hög grad av
individernas egen uppfattning hur utvärdering av undervisningen ska ske. Skillnaden
framkom i jämförelse med den teoretiska referensramen (tabell 3). Tydligt framkommer
att utvärdering ska ske gentemot överenskomna kriterier (Håkansson, 2015). Författaren
riktar dock kritik mot Skolverket och beskriver att förskolans läroplan innehåller betydligt
mer information om det systematiska kvalitetsarbetets olika delar än vad de övriga
läroplanerna har fått. Vedung (2009) gav en annan bild av begreppet utvärdering, där
författaren angav att utvärdering innebär bedömning av prestationer och utfall. Tydlighet,
struktur, variation, utmaningar, träning i metoder och återkoppling är specifika aspekter
som framhävs för utvärdering av undervisning (Håkansson, 2015). I resultat som framkom
visade lärare följa upp sin undervisning enligt egna strukturer. Exempelvis beskrevs
diskussioner med elever i slutet av terminen, där eleverna har möjlighet att ge feedback
för de olika momenten. På vilket sätt materialet analyseras framkom inte i resultatet.
Utvärdering av terminen saknar enligt studien en helhetsbild som skulle göra utvärdering
bredare. Det som framkom enligt utsaga ifrån organisationens ledning är att
”organisationen utvärderar undervisningen konstant men inte efter några givna regler
från stat och kommun. Lärarna utvärderar allt eftersom och gör förändringar”.
Avsaknaden av konkret information hur undervisning ska utvärderas innebär att olika
tolkningar är möjliga. Håkansson (2015) anger att läraren i grundskolan ska följa upp och
utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna. I studien framkom att utvärdering
främst sker tillsammans med eleverna vid terminsslutet. Lärarnas egna initiativ resulterar
att eleverna får möjlighet att gå igenom terminens olika moment och diskutera upplevda
momenten.
Utvärdering sker även i organisationen i samband med de nationella proven där
kommunens analysfrågor används. Utvärderingen leder till anpassningar i undervisningen,
så att eleverna ges möjlighet efter nationella proven att få godkända resultat.
Examinationer och inlämningar är viktiga inslag i undervisningen mellan nationella prov
och terminsavslutning. Proven pågår under ett flertal veckor och efter avslutade proven
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diskuterar organisationen kommunens analysfrågor för utvärdering av verksamheten. Ifall
organisationen utgår ifrån analysfrågeformulär i andra sammanhang än vid nationella prov
framkom inte i resultatet.
I studien framkom att den övergripande strukturen för undervisningen bibehålls
istället för att utvecklas vidare, vilket leder till att planering av undervisningen fortsatt
förbli sårbara.
Resultatet visar tydliga kopplingar till studien som Svedlin (2003) genomförde.
Författaren beskrev att de otydliga riktlinjer som finns gällande utvärdering av
undervisning inte ökar en diskussion i skolor. Författaren kom istället fram till att lärarna i
mindre utsträckning samarbetade gällande utvärdering. Svedlin kom fram till att i den
studerande verksamheten saknade ett forum för att diskutera möjliga kriterier för
utvärdering. Kopplingen finns med materialet ifrån datainsamlingen där lärarna angav att
utvärdering av undervisning sker på egna preferenser.
Analys av områden som kan förbättras.
Planeringen av undervisning har visat sig fokusera på ramar och riktlinjer före
elevernas behov. Lärarna som har det kvalitativa målet att gå igenom det centrala
innehållet i läroplanerna har begränsat med tid på sig. Eleverna i klassen har stor
kunskapsskillnad vilket påverka lärarnas möjligheter för att nå målen. Lärarna utför sin
undervisning i stor utsträckning till hela klassen, vilket visar sig ha exkluderande effekt.
Elever följer inte anvisningar och har inte samma upplevelse som elever som har möjlighet
att följa undervisningen. Wheelan (2009) beskrev gruppdynamiken som kan kopplas till
eleverna som befinner sig i klassrummet. Eleverna som söker sin egen plats i gruppen
tappar fokus som skulle ligga på uppgiften och kunskapsökningen. Schmidt (2010) menade
att individer befinner sig i en reflektiv process, där tidigare erfarenheter spelar in, vilket
även stöds av Piaget (2008) och Kolb (1984). Hur individen tolkar uppgiften och
situationen ligger till grund för handling (Dewey, 2004). I praktiken tolkar eleverna uppgift
och situationen enligt tidigare erfarenheter vilket sätter utgångspunkten för ny
kunskapsbildning. Problemet uppstår finns när inte alla elever har liknande
utgångspunkter och lärare saknar metoder och verktyg att bemöta skillnaden.
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Uppföljning och utvärdering visade sig ha liknande problematik. Förutsättningar för
lärare saknas att följa upp och utvärdera undervisningen. Uppföljning- och
utvärderingsnycklar saknas. Diskussioner för att utveckla nycklarna kräver tid och
engagemang ifrån lärarnas sida. Samarbete i de olika gruppkonstellationerna kräver att
organisationen inte nedprioriterar gruppernas möten. Samtidigt behöver gruppen vara
medveten om innehållet och mål med gruppmöten. Eftersom lärarna upplever tidsbrist så
diskuteras i gruppmöten praktiska områden som saknar i dagsläget en annan plattform.
Uppföljning och utvärdering nedprioriteras även i lärarnas vardag. Lösningar till olika
problem under vardagen liknar ad hoc förfarandet. Reflektion varför dessa problem
uppstår lyfts inte till ytan.
Processen att planera, följa upp och utvärdera undervisning analyserades genom
användning av ett släktskapsdiagram (bilaga 5). I diagrammet framkom att vissa delar i
processen är sammanlänkade. Exempelvis påverkar lektionslängden planeringen av
undervisningen samtidigt som den påverkar möjligheten att följa upp undervisningen
efteråt. Relationsdiagrammet (figur 7) visade ett flertal samband mellan olika delar i
processen. Problem som minimera möjligheten att planera undervisningen visar även
påverkar uppföljning och utvärdering. Helheten bidrar till att lärare har svårt att förbättra
den egna planeringen eftersom förutsättningarna inte är gynnsamma.
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Figur 7: Relationsdiagram enligt analysen
I relationsdiagrammet framkom tre områden som blir synliga av påverkansfaktorer.
Områdena, som är gråmarkerade, är:
•

Oplanerade händelser

•

Egen planering är sårbar

•

Enformig undervisning

Likheter mellan områdena är ett flertal inkomna pilar, vilket innebär att dessa områden
påverkas i högre utsträckning än områden med få inkommande pilar. Gråmarkerade
områden blir synliga genom att faktorerna påverkar de. Exempelvis är en påverkansfaktor
att tid saknas, vilket visar sig i oplanerade händelser och att planeringen blir sårbar.
Påverkansfaktorer som framkom i figur 7 är områden med ett flertal utgående pilar. För
att få till en förändring i de tre ovan angivna områden krävs att påverkansfaktorer
förändras. Faktorerna, som påverkar andra områden i stor utsträckning är:
•

Oplanerade händelser

•

Självständigt arbete

•

Undervisning saknar strukturell indelning
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•

Elever påverkar

•

Ad hoc lösningar

•

Nedprioritering av planering

•

Problem med uppföljning

•

Svårt att se helheten

Det är de nämnda faktorerna, som behöver förbättras i första hand för att minska
påverkan i andra områden.
Oplanerade händelser är både en påverkansfaktor som påverkar andra områden
samtidigt som den motsvarar ett område som blir påverkad av andra faktorer. En närmare
granskning av oplanerade händelser visualiseras i figur 8.

Figur 8: Fiskbensdiagram för området oplanerade händelser
I figur 8 framkom att oplanerade händelser påverkas av material som saknas och
rutiner och policy som inte är förankrade i organisationen. Lärarna vet ej vad som gäller
och arbetet sker i hög grad individuellt. En visuell överblick är inte tydligt, likaså strukturen
vilket resulterar i ad hoc lösningar och tidsbrist. Eleverna påverkar undervisningen vilket
framstår som gråmarkerade i figur 8 och undersöks vidare i tabell 4. I metoden 5 varför
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framkom att eleverna i grunden påverkar undervisningen då den inte är anpassad till
kunskapsskillnaden som finns i klassrum (tabell 4).
Tabell 4:
Grundorsak för att elever påverkar undervisningen
Fråga nr.
Beskrivning
Fråga 1

Varför påverkar eleven den pågående undervisningen?
Eleven följer inte lärarnas anvisningar.

Fråga 2

Varför följer eleven inte lärarnas anvisningar?
Eleven har inte lust att arbeta.

Fråga 3

Varför har eleven inte lust att arbeta?
För att innehållet inte är tillräckligt motiverande och roligt.

Fråga 4

Varför är innehållet inte tillräckligt motiverande och roligt?
För att det är långa pass och det finns ingen positiv upplevelse när
uppgiften genomförs korrekt.

Fråga 5

Varför är det långa pass och varför saknas en positiv upplevelse när
uppgiften genomförs korrekt?

Grundorsaken

Undervisnings struktur och innehåll är inte anpassad för elevgruppen

Not: 5 varför metoden för att hitta grundorsaken
Grundorsaken visade sig ligga på undervisningens struktur och innehåll vilket
påverkar elever, undervisningen och läraren och framkom som en viktig aspekt.
Påverkansfaktorer eleverna påverkar har en tydlig koppling med påverkansfaktor att
undervisningen saknar strukturell indelning. Faktorn att undervisningen saknar struktur
som är anpassade för elevgruppen innebär att eleverna påverkar undervisningen och
minskar elevernas intresse för att påverka undervisningen. Utöver strukturen och
innehållet kan det finnas andra faktorer från elevernas sida att påverka undervisningen,
vilket kan ligga på elevens individnivå.
I relationsdiagrammet (figur 7) framkom även att den egna planeringen är sårbar. I figur 9
visualiseras området i ett fiskbensdiagram.
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Figur 9: Fiskbensdiagram för området egna planeringen sårbar
Ad hoc lösningar framkommer i området som påverkar tidsaspekten och
oplanerade händelser. Planeringen som sker i hög utsträckning individuell bidrar till
självständigt arbete. Lärarna har svårt att få en visuell överblick över undervisningar som
har skett och undervisningar som kommer att ske. Påverkan ifrån elevernas sida
(ljusgråmarkerade i figur 9) framkom även här. Helhetsbilden saknas, lärare ser inte andra
lärares undervisningar och hur de kan påverka den egna undervisningen. Påverkansfaktor
att helhetsbilden saknas är gråmarkerade i figur 9 och analyseras genom 5 varför metoden
i tabell 6. Grundorsaken visade sig ligga på oplanerade händelser som påverkar lärarens
möjligheter att diskutera undervisningens innehåll med varandra. Tillsammans med
varierande lektionslängd bidrar oplanerade händelser till individuellt arbete där lärarna
inte ser undervisningars helhet.
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Tabell 5:
Grundorsaken för att lärarna inte ser helheten
Fråga nr.
Beskrivning
Fråga 1

Varför ser läraren inte helhetsbilden i undervisningarna?
För att lärarna inte har möjlighet att kommunicera med varandra
innan lektionen.

Fråga 2

Varför har lärarna inte möjlighet att kommunicera med varandra
innan lektionen?
För att planeringstid i arbetslagen saknas.

Fråga 3

Varför saknas planeringstid i arbetslagen?
För att alla lärare sällan ser varandra och använda tiden för att lösa
konkreta problem som uppstår under dagen.

Fråga 4

Varför ser lärare i arbetslagen sällan varandra och varför används
planeringstiden för att lösa konkreta problem?
För att lärare har olika scheman, i planeringstiden läggs alla
aktiviteter som inte kan utföras under andra tider på dygnet.

Fråga 5

Varför har lärare olika scheman och varför läggs andra aktiviteter i
planeringstiden?

Grundorsaken

För att elevernas lektion ska vara ämnesanpassade, oplanerade
händelser som uppstår under vardagen har inget annat forum än att
lärare lägger in dessa i planeringstiden.

Not: 5 varför metoden för att hitta grundorsaken
I relationsdiagrammet (figur 8) framkom att enformig undervisning som ett område
som påverkas av olika faktorer. I fiskbensdiagrammet (figur 10) visas påverkansfaktorer
som bidrar till att undervisningen är enformig.
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Figur 10: Fiskbensdiagram för området enformig undervisning
I fiskbensdiagrammet (figur 10) framkom att det finns ett flertal påverkansfaktorer
som bidrar till enformig undervisning. Exempelvis framkom eleverna som påverka samt att
helhetsbilden saknas, vilket gråmarkerades lätt. Plan B saknas och oplanerade händelse
bidrar till påverkan likaså strukturer och policy som ej är förankrad. Ad hoc lösningar
framkom i figur 10 som en central påverkansfaktor och gråmarkerades i figur 10. Genom
närmare granskning av ad hoc lösning ska grundorsaken analyseras.
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Tabell 6:
Grundorsaken för ad hoc lösningar i organisationen
Fråga nr.
Beskrivning
Fråga 1

Varför används ad hoc lösningar i organisationen?
För att situationerna kräver ad hoc lösningar.

Fråga 2

Varför kräver situationerna ad hoc lösningar?
För att lärarna inte har verktyg för att lösa situationerna på annat sätt

Fråga 3

Varför har lärarna inte verktyg?

Fråga 4

För att organisationen inte har tagit fram verktyg för att lösa ad hoc
situationer på annat sätt
Varför har organisationen inte tagit fram verktyg?

För att organisationen inte har material som grund för att bygga
verktyg
Fråga 5
Varför har organisationen inte material som grund för att bygga
verktyg?
Grundorsaken
För att organisationen inte har en förankrad plattform för uppföljning
och utvärdering av den egna undervisningen.
Not. 5 varför metoden för att hitta grundorsaken
I tabell 6 framkom grundorsaken för ad hoc lösningar där plan för uppföljning och
utvärderingen inte är förankrade i organisationen. Organisationen som inte har en
enhetlig struktur för att följa upp undervisningen har en tendens att bibehålla struktur och
innehåll i undervisningen. I planeringen används material ifrån tidigare år och
förbättringsmöjlighet används inte i sin fulla potential. Lärdomar som skulle minska ad hoc
lösningar träder inte fram.
Kopplingen av påverkansfaktorerna visualiseras i tabell 7. Två påverkansfaktorer
som inte behandlats tidigare är självständigt arbete och nedprioritering av planering.
Kopplingen mellan dessa faktorer syns i relationsdiagram (figur 7), där problem med
planeringen bidrar till självständigt arbete och svårigheter att samarbeta. Nedprioritering
som är en del av ett problem med planering kräver samarbete för att förbättras.
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Tabell 7:
Problem och grundorsak
Problem

Grundorsak

Elever påverkar

Undervisning saknar strukturell indelning

Svårt att se helheten

Oplanerade händelser

Ad hoc lösningar

Problem med uppföljning

Nedprioritering av planering

Självständigt arbete

Not: Påverkansfaktorer och kopplingen mellan varandra
De grundorsaker som träder mest fram är:
1. undervisningens struktur och innehåll är inte anpassade till elevgruppen
2. oplanerade händelser som uppstår under vardagen
3. en plan för uppföljning och utvärdering av undervisning inte är förankrad i
organisationen
4. samarbetet behöver förbättras.
Grundorsakerna som trädde fram har en koppling till varandra. Undervisningens struktur
och innehåll som inte är anpassade till elevgruppen exkluderar individerna och bidrar till
att undervisningen påverkas av eleverna. Persson och Persson (2013) beskrev fenomen
där inkludering av alla elever i undervisningen har en positiv effekt på elevernas
upplevelse av undervisning och slutligen även kunskapsresultat. Oplanerade händelser
påverkar undervisningens planering, uppföljning och utvärdering. Effekt som kan påverka
undervisningens struktur är samarbete och oplanerade händelser. Aspekterna är länkade
med varandra, förändring i en aspekt påverkar även de andra tre områden. För att få
bästa resultat i förbättringsarbete krävs att alla områden behandlas tillsammans.
Organisationen rekommenderas därför att arbeta med alla aspekter samtidigt. Finns inte
möjligheten att arbeta med alla ansatser samtidigt, rekommenderas att börja arbeta med
området oplanerade händelser.
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Analys av implementeringsmöjligheter i organisationen.
I studien framkom att tids- och resursaspekten upplevs som begränsade i
organisationen. När tiden inte räcker till krävs en implementering som är anpassade till
organisationens förhållande. Möjligheterna att under pågående termin genomföra
förändringar anges som liten. Resurser som finns tillgänglig i organisationen arbetar i olika
gruppkonstellationer. Socialstyrelsen (2012) beskrev grundläggande nackdelar med
implementering av förbättringsarbete. Kostnader med implementeringen framkom som
negativ samtidigt som det finns risk för att förändringen inte lyckas. Kartläggningen anges
som första steget i förändringsprocessen (Håkansson & Sundberg, 2016) vilket kan kopplas
till första fasen, behovsinventeringen, i Socialstyrelsens (2012) beskrivning. Kartläggningen
finns i ett stort antal modeller, så som exempelvis BRUK eller SIQ. Förbättringsverktygen
är anpassade till skolverksamheter, ger en tydlig beskrivning av stegen och använder sig av
indikatorer och undergrupper i förbättringsarbete. BRUK och SIQ utgår ifrån att
verksamheten arbetar tillsammans. Flera skolor har använt verktygen och för- och
nackdelar framkommer. Eriksson (2004) ställer frågan om det är lönsamt att söka
kvalitetsutmärkelse så som SIQ. En nackdel som författaren beskrev är tidsåtgång.
Processen som SIQ utgår är långdragen och beskrevs som omständlig. Liknande
erfarenheter beskrev Vernersson (2007) och framkom att på sikt krävs mer praktiskt
användbara utvecklingsinstrument. På grund utav organisationens situation och
begränsade omfång av tid och resurser framkom att SIQ är mindre lämplig att använda för
implementering i verksamheten. En annan aspekt är att organisationen har en utarbetad
nulägesbeskrivning. Arbetet med SIQ skulle kräva en översättning av nulägesbeskrivningen
till ett nytt format. Grundorsakerna som framkom i studien är områden som
organisationen kan arbeta med utan att gå igenom en ny nulägesbeskrivning som BRUK
eller SIQ. SIQ rekommenderas inte för implementering av förbättringar eftersom SIQ
kräver resurser som har möjlighet att fokusera endast på kvalitetsarbete. Möjligheten att
använda sig av BRUK finns, där skolledningen kan få stöd i sitt systematiska
kvalitetsarbete.
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Vernersson (2007) nämnde även offensiv kvalitetsutveckling som möjlig ansats
inom skolutveckling. Hellsten och Klefsjö (2000) och Bergman och Klefsjö (2012) beskrev
offensiv kvalitetsutveckling som ett ledningssystem som har ansatspunkter till
tillverkande-, tjänsteorganisationer så som offentliga verksamheter. PDSA är den cirkeln
som används inom offensiv kvalitetsutveckling och har kopplingar till undervisningens
process (Sporrong, 2017). Processer och eliminering av aktiviteter, som inte skapar värde
är mycket viktiga inslag, som framkom i analysen, där oplanerade händelse kan kopplas till
slöseri. En tydlig koppling finns med Lean. Lindh (2013) beskrev att Lean har fått
genomslagskraft i skolor. Positiva inslag som framkom är frigörande av tid för den
pedagogiska verksamheten. Bättre process sparar många onödiga samtal och skapar
trygghet för vårdnadshavaren. Med sin teknik 5s skapas rutiner för lärare att ha överblick
och lättare kunna hitta information som krävs. Nackdelen, som Lindh (2013) beskrev är
filosofin bakom Lean, som i vissa fall ökar stress att leverera förbättringsområden. Lean,
som möjlig ansats för att implementera förbättringar i organisationen kräver att hela
organisationen förstår Lean och är övertygad om att ansatsen ger fördelar längre fram.
Eftersom Lean har visat sig ge bra resultat i skolor enligt teorin rekommenderas att
kommande implementering baseras på Lean. Filosofin, som i vissa fall kan påverka arbetet
negativt (Lindh, 2013) rekommenderas att gränsas av vid implementeringen. En
rekommendation är att arbeta med Lean endast i arbetslagsgrupperna och utvärdera
efteråt hur arbetet har upplevts.
Bergman och Klefsjö (2012) beskrev även genombrottsmodellen. Melke (2014)
kopplade användning till utbildningsväsen. Metoden grundas på samarbete, där olika
gruppkonstellationer får en uppgift att arbete med, presenterar lösningen för hela
verksamheten och implementerar efter beslut. Genombrottsmetoden blir som ett projekt
som verksamheten arbetar med. Projekt, som strategi för skolutveckling beskrevs av
Löfqvist (2015), som kom fram till att projekt väcker stort intresse bland anställda i
verksamheten. Fördelen är att projektet pågår under begränsad tid. Lyckas gruppen med
implementering av förbättringen i projektform så formas skola. Genom återskapande av
de positiva erfarenheter och kunskapen som uppstår vid lyckade projekt (Stedt, 2013) så
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ökas intresse till ständiga förbättringar (Löfqvist, 2015). Projekt förs i olika faser, där
planering, genomföring, studerande och agerande ingår som delar.
Rekommendation, som framkom i analysen är att förbättringarna kan
implementeras i organisationen genom användning av genombrottsmetoden i
kombination med Lean. Exempelvis ger genombrottsmetoden en tidsmässig fördel att
fördela arbetet mellan olika grupper samtidigt som hela organisationen är delaktig. I
kombinationen med Lean som arbetar med slöseri av resurser kommer resultatet av
arbetet blir synlig kort efter implementeringen vilket ökar motivationen att arbeta vidare
med kvalitet. Genombrottsmodellen kan användas utifrån PDSA cirkeln, där
organisationen planera åtgärderna, genomför åtgärderna, studera resultat och vid behov
agera för en förbättring. Sedan kan organisationen fokusera på ett nytt område och
utveckla den med samma upplägg.
Organisationen, som i dagsläget arbetar i tre grupper, skulle kunna förbättra
samarbetet, vilket är en av aspekterna, som framkom i analysen. Samarbete, som redan
sker i gruppkonstellationer kräver ett konkret mål, beskrivning och slutligen utveckling av
arbetsgruppen (Wheelan, 2009). Utvecklingsgruppen, arbetslagsgrupper och
ämneslagsgrupper arbetar enligt planera, genomföra, studera och agera. Enligt tabell 8
fördelas resterande tre aspekterna så att varje grupp arbetar med ett specifikt mål.
Ämnesgrupperna får samma uppgift vilket är att arbeta fram en plan för att anpassa
undervisningens struktur till elevgruppen. Arbetslagsgrupperna får samma uppgift vilket
är att ta fram en plan för att minska oplanerade händelser. Utvecklingsgruppen arbetar
likt ämnes- och arbetslagsgrupperna och tar fram en lösning för problemställningen.
Beskrivningen av uppgiften liknar den pedagogiska planeringen som lärare är vana vid.
Metoder och arbetssätt beskrivs för att ge gruppen en grund för diskussion. Enligt
beskrivningen arbetar grupperna fram en gemensam lösning.
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Tabell 8:
Grupp och mål
Grupp
Utvecklingsgrupp

Mål
Utveckla en plan för uppföljning och
utvärdering av undervisning.

Ämnesgrupperna

Utveckla en plan för att anpassa
undervisningens struktur och innehåll till
elevgruppen.

Arbetslagsgrupp

Arbeta fram en plan för att minska
oplanerade händelser

Not: Gruppindelning och mål för arbete med förbättringar
Grupperna som får beskrivningen och målet har ett flertal möten till sitt
förfogande. Under mötena diskuteras, studeras, analyseras materialet enligt
arbetsbeskrivningen. Enligt implementeringsplan i tabell 9 så sker implementeringen
enligt förbestämd plan som i grunden följer en PDSA cirkel.
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UPPG
IFT

Tabell 9:
Implementeringsplan för de tre aspekter i verksamheten
Arbetslagsgrupper
Arbeta fram en plan för att minska
oplanerade händelser.
•
•
•
•
•

•

PLANERA

•

•

AGERA

STUDERA

GÖRA

•

Beskrivning av vad oplanerade
händelser är.
Inläsning i metoden Lean
Brainstorming av olika oplanerade
händelser
Hitta slöseri i processen
Anteckningar hur många
händelser som uppstår under en
skoldag. (En lärare i lag antecknar)
Brainstorming av idéer, hur dessa
händelser kan uteslutas eller
minimeras. Obs. enkla lösningar
som kan göras på skolnivå.
Diskussion kring vilka idéer som
skulle kunna införas, vad dessa
innebär för arbetslaget och för
individuella lärare. SE HELHETEN!
Besluta vilka idéer som är mest
intressant

Lägg upp en power point
presentation (10 till 15 min).
• Vid studiedag presenterar laget
sina idéer till övriga deltagare.
• Efter alla arbetslagsgrupper har
framfört sina idéer genomförs en
diskussion (30 min)
• Omröstning
• Införande av de tre förslag med
flest röster i alla arbetslag
(genomförande av förslag ska
införas under nästkommande
arbetslagsmöte)
• Sparande av övriga förslag
En lärare antecknar oplanerade
händelser under en dag. Vid
kommande studiedag diskuteras
situationen där jämförelse sker med
tidigare antal händelser.
Vid behov gå igenom övriga förslag för
att justera!

Ämneslagsgrupper
Utveckla en plan för att anpassa
undervisningens struktur och
innehåll till elevgruppen.
• Välja gruppens ledare
• Inläsning i de olika metoderna
• Metoden:
o Relationsdiagram: Följa
en elev under en dag
o Anteckningar och
analys elevenkät
(2016)
o Relationsdiagram:
Egna anteckningar
• Genomföra metoden
• Beskriva nuläget
• Brainstorming visionär bild av
undervisning
• Inläsning av olika forskningar
och teorier
• Ta fram en plan för att nå dit

Utvecklingsgrupp
Utveckla en plan för uppföljning
och utvärdering av undervisning.

•

•

•
•

•
•

Lägga upp en power point
presentation (10 till 15 min).
Vid studiedag presentera
planen
Alla ämneslagsledare arbetar
tillsammans på att välja en plan;
i vissa fall justera den.
Beslut att införa planen tas
Ämneslaget inför planen vid
kommande ämneslagsmöte och
överför den till det egna ämnet.

•
•

•
•
•

•
•
•

•

Gå igenom begreppen
uppföljning och utvärdering.
Vilka dokument finns
tillgängliga i
organisationen?
Vilka ramverk finns?
Analysera möjligheter att
använda schoolsoft.
Frågeställningar: Hur, när
och vad ska följas upp och
utvärderas?

Lägga upp en power point
presentation (10 till 15
min).
Vid studiedag presentera
planen
Ta emot feedback
I nästa utvecklingsgruppmöte justera och
formulera en
rutinbeskrivning
Rutinbeskrivning följer med
medlemmarna i arbetslag
för införande.

Diskutera med elevrepresentanter
hur den nya undervisningsformen
upplevs.

Reflektion hur arbetet har
fungerat.

Justera planen enligt nya insikter
som har kommit fram

Vid behov justera arbetssättet.
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Arbetslagen får en konkret arbetsbeskrivning med en tillhörande beskrivning av
Lean. Arbetslagen börjar uppgiften med en beskrivning av begreppet oplanerad händelse.
Genom brainstorming ska gruppen komma fram till olika händelser och välja lämplig
metod i Lean. Gruppen ska hitta slöseri i processen, genomföra beräkningar för senare
analys och ta fram en möjlig lösningsansats för minimering av oplanerade händelser.
Ämneslagen börjar uppgiften med val av ledare och inläsning i metoden
relationsdiagram. En person i gruppen ska följa en elev under en dag och antecknar
elevernas inkludering i undervisningen. Tillsammans med elevenkätsvaren ifrån 2016 ska
ett relationsdiagram ställas upp som beskriver nuläget. Genom brainstorming ska gruppen
ta fram en visionär bild av undervisningens struktur och innehåll. Gruppen ska sedan
beskriva en möjlig väg till önskat nyläge.
Utvecklingsgruppen börjar uppgiften med en genomgång av begreppen uppföljning
och utvärdering. Genom studie av befintliga teorier och riktlinjer ska gruppen skapa en
plan på hur vilket sätt organisationen ska följa upp och utvärdera undervisningen i
framtiden.
Grupperna presenterar sin lösning under nästkommande studiedag. Enligt
implementeringsplan arbetar alla deltagare vidare på frågorna och tar ett beslut.
När beslut har tagits fram så arbetar gruppkonstellationer med införande av förbättringen.
Enligt implementeringsplan så studeras situationen vid nästkommande studiedag och
diskuterar hur situationen har förändrat antal oplanerade händelser, elevernas upplevelse
och hur arbetet sker gällande uppföljning och utvärdering. Som sista steget sker
anpassningar vid behov.
Diskussionen
I studien undersöktes en kommunal högstadieskola med syfte att kartlägga
planering, uppföljning och utvärdering av undervisning. Skolutveckling har visat sig vara
ett komplex ämne, där inte alla metoder och teorier kan användas utan närmare
undersökning av organisationen. Studiens kartläggning visade att processen var
sammanlänkade, där områden påverkar i hög utsträckning andra delar i processen. Ramar
och riktlinjer har visat sig ha stor påverkan hur undervisningen planeras, följs upp och
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utvärderas. Gällande dessa tre delprocesser framkom tre förbättringsområden som
hindrar organisationen i utvecklingsarbete. En implementeringsplan har utvecklats i
studien för att kunna motarbeta dessa tre aspekter. Enligt planen involveras alla anställda
i organisationen, där olika grupper samarbetar för att nå ett specifikt mål. Varje grupp
presenterar resultatet för övriga och beslut tas, samt att implementering rekommenderas
genomföra direkt efter. Möjligheten finns att likvärdigheten mellan arbetslagen ökar på
grund av arbetslagsöverskridande samarbetet.
Resultat ifrån tidigare forskning visar att skolutveckling uppifrån uppfattas mer
negativ än utveckling där alla blir delaktiga (Schantz Lundgren, 2008). Samarbete är här en
central aspekt. I tidigare forskning framkom att friktion är en naturlig del i samspel mellan
individerna i en grupp och att friktion bidrar till grupputveckling (Stedt, 2013).
Grupputveckling och dessa olika faser kan även transfereras till elevgruppen. Teorier visar
att inkludering av hela elevgruppen i undervisningen ger resultat i form av hög motivation
och flera godkända elever vid slutbetyg (Persson & Persson, 2013). Inkludering är ett
begrepp som låter bra i skolsammanhang, i praktiken kan det vara svårare att hantera
(Persson & Persson, 2013). Undervisningens struktur som framkom som en aspekt i
studien, kan relateras till elevernas inkludering. En mall för undervisningens upplägg som
visualiseras under hela lektionstillfälle inkluderar eleverna (Creutz, 2016). Tydlig
undervisningsstruktur ger fler elever möjlighet att följa undervisning, ta sig an ett nytt
ämne och lyckas. Vilket gör att elevernas måluppfyllelse kan öka.
Utmaningar som lärarna behöver möta är förändringsprocessen.
Implementeringen kan uppfattas som ett nytt område, framförallt samarbete kan
uppfattas som ouppnåeligt. Österberg (2017) beskrev att lärarna inte hinner med sitt
uppdrag. Om samarbete kan göra skillnad för lärarna är en central fråga som förbli
obesvarade. En annan fråga som förblir öppen är om den rekommenderade förändring
kan leda till en förbättring i organisationen.
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Slutsatser
Hur planeras undervisning?
Planering av undervisning sker enligt ramar och riktlinjer. Lärarna baserar sin
planering på det centrala innehållet i läroplanerna, vilket innebär att hela året delas in i
moment. Dokumentering sker i form av en pedagogisk planering, som distribueras till
eleverna via organisationens datorsystem schoolsoft. Planering för den enskilda
undervisningen har visat sig sker en vecka i förväg. Ämnesöverskridande arbete och
diskussion kring upplägg av undervisning på klassrumsnivå är beroende av engagemang
ifrån den enskilda läraren.
Hur följs undervisningen upp?
Uppföljning av undervisningen avviker ifrån kraven att systematisk följa upp
planeringen och genomförande av undervisning. Uppföljning av elevernas kunskapsnivå
ske via formativ bedömning. Planeringsnycklar som framkom i teorin saknas enligt studien
vilket innebär att lärarna använder egna verktyg och metoder för att följa upp
undervisningen.
Hur utvärderas undervisningen?
Utvärdering ske på individuell nivå. Lärare väljer själv sättet att utvärdera, inga
enhetliga riktlinjer som teorin beskriver används i organisationen. Dock framkom
kommunens analysfrågeformulär vilket används efter nationella provet. I teorin framkom
även utvärderingen tillsammans med eleverna, vilket genomförs i organisationen vid
terminsslut.
Vilka förbättringsområden finns?
Förbättringsområden som påverkar planering, uppföljning och utvärdering av
undervisningen undersöktes. Aspekterna som kan förbättras är uppkomsten av
oplanerade händelser, undervisningens struktur och innehåll som inte är anpassad för
elevgruppen och att planen för uppföljning och utvärdering är inte förankrade i
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organisationen. Aspekterna är sammanlänkade och en förbättring i en aspekt gynnar
arbetet i de andra två aspekter.
Hur kan förbättringar implementeras?
Förbättringsområden kan implementeras på olika sätt. Val av
implementeringsmetod föll på genombrottsmetoden, eftersom metoden integrerar hela
organisationen. Genom en konkret uppgiftsbeskrivning samarbetar lärare i arbetslag,
ämneslag och utvecklingsgruppen. Under kort tid arbetar grupperna intensiv med
frågeställningarna, läser in sig i olika metoder (exempelvis Lean) och tar fram
lösningsförslag. Inslag av Lean som en av grupperna kommer att arbeta med innebär att
olika former av slöseri minimeras. Lärarna som beskrev att tiden inte räcker till, kommer
att ha möjligheten att minimera slöseri med tiden och aktiv förbättra den egna
arbetssituationen.
Förslag på fortsatt forskning/arbete
Antalet forskningar i ämnet skolutveckling är många. Lika många olika sätt att ta sig
an skolutvecklingen finns. Lyckade skolutvecklingsprojekt har givit möjlighet att urskilja
komponenter som gynnar en positiv utveckling. Trots antal komponenter som gynnar
positiv utveckling finns otaliga antal skolor som upplever att lärarna inte hinner med sitt
uppdrag. Här ställer sig frågan kring grundorsaken till ett fenomen som visar sig i
vardagliga livet. Efter studien växer frågan om skolans komplexa kundbegreppet har ett
sammanhang till det upplevda problemet. Skolornas mål att uppnå nationella målen skulle
kunna ligga till grund för skolornas komplexa omvärld. Efter studien efterlyses forskning
kring kundbegreppet i skolan och hur en ny begreppsdimension skulle förändra skolornas
dagliga arbete.
Uppföljning och utvärdering av undervisning har visat sig vara mer komplex och är
en annan möjlig ansats på fortsatt forskning. Forskning som jämför uppföljning och
utvärdering i olika skolor av samma skolform och även en jämförelse i olika skolformer kan
möjligen studeras närmare. Upplever flera skolor problematiken att följa upp och
utvärdera undervisningen kan fenomen undersökas djupare på möjliga grundorsaker.
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Bilagor
Bilaga 1
Intervjufrågorna
Fråga nr

Beskrivning av fråga

1.

Hur planeras undervisning rent generellt?

2.

Vilket stöd kan finnas för planering av undervisning?

3.

Hur förhåller sig läroplan och kursplan till planeringen?

4.

På vilket sätt behöver lärare anpassa sig till gruppen och dess kunskapsnivå?

5.

Hur sker uppföljning av undervisning?

6.

Vilka utmaningar finns generellt gällande undervisning?

7.

Vilka områden kan finnas som skulle kunna påverka planering, uppföljning
och utvärdering av undervisning?
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Bilaga 2
Observationsschema för arbetslagen
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Bilaga 3
Frågeformulär
Arbetslag:

A

Frågorna är numrerade 1 till 10. Svar skrivs i direkt anslutning till frågorna.
Blanketten
lämnas in till AM eller lämnas för inhämtning i arbetslagsrummet.
D

Fråga 1: Hur planerar du din kommande undervisning rent generellt?
Fråga 2: Hur sker dokumenteringen av undervisningens planering?
Fråga 3: I vilken utsträckning kan du följa din planering?
Fråga 4: Hur följer du upp undervisningen direkt efteråt?
Fråga 5: Vid terminsslut, hur utvärderas den undervisningen som gjordes?
Fråga 6: Vilket material använder du dig främst av i undervisningen?

Fråga 7: Har eleverna möjlighet att komma med egna idéer för att gestalta undervisningen?
Fråga 8: På vilket sätt behöver du anpassa material och undervisningens utformning till
kunskapsskillnad i klassrummet?

Fråga 9: I vilken omfång använder du dig av ”Schoolsoft” som planeringsverktyg?

Fråga 10: Hur sker ämnesöverskridande samarbete i ditt arbetslag?

Fråga 11: Hur agerar du i undervisningen när ”oförutsedda händelser” inträffar?
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Bilaga 4
Observationerna för elevernas skolsituation

Sida 66 av 72
Bilaga 5
Släktskapsdiagram för förbättringsområden

