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FÖRTECKNING ÖVER FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Förkortning för 

EENET: Enabling Education Network 

EU: Europeiska unionen 

European Agency: European Agency for Special Needs and Inclusive Education 

Måluppfyllelseprojektet: Projektet om ökad måluppfyllelse för alla elever i 
inkluderande utbildning 

OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 
(Organisation for Economic Co-operation and Development) 

Organisation av 
stödåtgärder: 

Organisation av stödåtgärder som främjar inkluderande 
undervisning 

PISA: Program för internationell utvärdering av elevprestationer 
(Programme for International Student Assessment) 

TE4I: Teacher Education for Inclusion [lärarutbildning för 
inkluderande undervisning] 

Unesco: Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap 
och kultur (United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization) 

Unicef: FN:s barnfond (United Nations Children’s Fund) 

USA: Amerikas förenta stater (United States of America) 

Utbildning 2020 Strategisk ram för europeiskt utbildningssamarbete 

WHO: Världshälsoorganisationen (World Health Organization) 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport innehåller en översikt över projektet om ökad måluppfyllelse för alla elever i 
inkluderande utbildning, som genomfördes av European Agency for Special Needs and 
Inclusive Education (European Agency) mellan 2014 och 2017. I projektet deltog många 
olika intressenter inom utbildningsvärlden och syftet vara att besvara följande frågor: 

• Vilka pedagogiska strategier och undervisningsmetoder ger bäst resultat vad gäller 
kunskapsinhämtning och måluppfyllelse för alla elever? 

• Hur kan skolledare på bästa sätt främja följande: 

o utveckling, förverkligande och uppföljning av åsikter och idéer samt av 
processer för ökad måluppfyllelse 

o elevers och föräldrars/vårdnadshavares delaktighet i studieplaneringen 

o mätning av alla former av måluppfyllelse och framsteg samt analys av resultat 
som grund för vidareutveckling? 

I projektet undersöktes dessa frågor utifrån nationell och lokal policy i de olika länderna. 
Tre skolsamarbetsområden i Italien, Polen och Storbritannien (Skottland) fick hjälp med att 
utveckla sin organisation, särskilt med rutiner och arrangemang för samarbeten. 

Förutom det praktiska arbetet som utfördes i skolsamarbetsområdena kompletterades 
informationen om ökad måluppfyllelse genom en enkät som skickades ut till länderna. 
Enkäten gav information om policy och praktik rörande ökad måluppfyllelse i de 23 
deltagande länderna. 

Analysen av enkätsvaren visade att det i många länder finns en policy som innebär att 
missgynnade elever ska få stöd och att man ska arbeta för att elever som riskerar att 
marginaliseras och underprestera ska uppnå goda resultat. I övrigt innehöll policyerna 
sådant som anpassade läroplaner, fokus på grundläggande kunskaper och övergripande 
färdigheter, omsorg om elevers hälsa och trivsel, föräldrars/familjers delaktighet och nära 
samarbete med övriga samhället. 



 
 

Erfarenheter från policy och praktik i Europa   13 

De olika länderna börjar alltmer försöka hitta ett balanserat system vad gäller bedömning 
och utvärdering, där man mäter andra värdefulla aspekter i systemet utöver rena 
skolresultat. I de flesta länder samlar man in data på skolnivå i kvalitetssäkrings- och 
ansvarsutkrävande syfte, oftast genom interna rutiner och externa utvärderingar, som 
skolinspektioner. Endast några länder uppgav att de systematiskt använder sig av enkäter 
bland intressenter i kvalitetssäkringssyfte, trots att sådana kan vara till väsentlig hjälp i 
skolförbättringsprocesser. 

I många länders policy ingår även stärkande av lärare och skolledare i deras yrkesroller, 
bland annat genom samarbetspraktik vad gäller fortbildning och stöd. Uppgifterna från 
länderna visar att kontinuerligt stöd till lärare och skolledare kan vara ett strategiskt sätt 
att stärka skolornas möjligheter att öka alla elevers måluppfyllelse. 

Länderna uppgav även att man upplevde ett stort antal policyutmaningar rörande ökad 
måluppfyllelse. Några av de främsta utmaningarna som tas upp i rapporten är 

• att arbeta mot inkludering samtidigt som man arbetar för kunskapsresultat och 
måluppfyllelse 

• att öka elevdeltagandet och elevernas engagemang 

• att förbättra rutinerna för kvalitetssäkring och ansvarsutkrävande 

• att mäta elevernas måluppfyllelse 

• att samla in data nationellt 

• att ge lärare och skolledare möjligheter till fortbildning 

• att hantera frågor om skolans styrning och finansiering. 

I projektet om ökad måluppfyllelse föreslås ett antal sätt som dessa utmaningar kan 
hanteras på. Ytterligare belägg framkommer om att det är bäst att gå över från individuellt 
stöd (ett kompensatoriskt arbetssätt), till att öka alla skolors förmåga att ge alla elever stöd 
av bra kvalitet mer proaktivt (genom interventioner och förebyggande insatser). Projektet 
ger stöd för en syn på inkluderande undervisning som en sorts övergripande strategi för 
ökad måluppfyllelse för alla elever, på så sätt att inkluderande undervisning innebär 
utmaningar som leder till bättre praktik i klassrummet, liksom bättre skolledarskap och 
bättre organisation. 

Arbetet i skolsamarbetsområdena i projektet har först och främst visat att följande ger 
goda resultat: 

• åtgärder för att alla elever ska må bra och trivas 

• stöd till elever så att de förstår att färdigheter och egenskaper är något som kan 
förvärvas genom hårt arbete med rätt fokus och tålamod 

• flexibla möjligheter till lärande som ger kontinuitet och framåtskridande genom alla 
faser i utbildningen och som säkerställer att utbildningen är relevant för att 
eleverna ska klara sig i livet och på arbetsmarknaden 

• delat ledarskap och mer samarbete mellan personal i skolan 

• samarbete med föräldrar, vårdnadshavare och familjer för att höja elevernas 
ambitioner och delaktighet 
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• samarbete med det övriga samhället och arbetsgivare för att öka relevansen i 
läroplanen och i vad som lärs ut, liksom möjligheterna till sysselsättning. 

I projektet framkom även följande: 

• behovet av fokus på rättvisa i alla strukturer och processer i skolan (elevindelning, 
personalplanering, tillgänglighetsanpassning av undervisningen/aktiviteter, 
kunskapsbevis och kvalifikationer och resursfördelning) 

• behovet av att överväga bredare mått på måluppfyllelse utöver endast 
färdighetsförvärvande 

• sätt att utveckla lärarnas yrkeskunskap och expertis, så att de kan tillgodose fler 
mångskiftande behov hos eleverna 

• vikten av självutvärdering på skolorna. 

Utifrån de iakttagelser som beskrivs ovan utarbetades rekommendationer till skolledare 
och lärare samt till beslutsfattande tjänstemän och politiker om vad de kan göra för att öka 
måluppfyllelsen. Enligt dessa rekommendationer bör skolledare och lärare 

• sätta samman en stark ledningsgrupp och fördela arbetsuppgifter mellan 
intressenter för att säkerställa hållbarhet och stabilt engagemang 

• skapa en skoletik med respektfullt samarbete mellan alla intressenter 

• säkerställa att undervisnings- och inlärningsmetoderna är evidensbaserade 

• lägga upp en flexibel läroplan så att den är relevant för alla elever 

• utveckla lärarnas och andra intressenters ”bedömningskompetens” 

• bygga upp strukturer/processer för samarbete med familjer och 
specialistprofessioner (inom till exempel hälso- och sjukvården och socialtjänsten) 
för bättre stöd till alla elever. 

Beslutsfattande tjänstemän och politiker inom utbildningssystemet bör 

• arbeta fram rutiner för att samla in och dela med sig av information om ”vad som 
fungerar” 

• upprätta en dialog på det nationella planet för att komma fram till en gemensam 
uppfattning om vad inkluderande undervisning är 

• på nationell nivå öka samarbetet mellan ministerier/departement vars arbete har 
betydelse för utbildning och stöd till elever och deras familjer 

• se till att det råder klarhet om vilka funktioner formativ och summativ bedömning 
har och arbeta mot ett enhetligt bedömningssystem som är ändamålsenligt och 
omfattar alla elever 

• se till att det finns en policy för att rättvisa och mångfald ska ingå i grundutbildning 
och fortbildning för lärare 

• utföra en granskning av systemen för ansvar och kvalitetssäkring och se till att dessa 
system är enhetliga och främjar inkluderande utveckling. 
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Syftet med denna rapport är att ge stöd till skolor och beslutsfattare så att de kan öka alla 
elevers måluppfyllelse, och tanken är att rapporten, tillsammans med andra 
projektresurser, ska förbättra European Agencys medlemsländers arbete med att 
säkerställa inkludering, rättvisa och kvalitet i sina nationella utbildningssystem. 

http://www.european-agency.org/agency-projects/raising-achievement
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1. INLEDNING 

På många håll i Europa börjar man nu inse att misslyckad skolgång innebär höga kostnader 
såväl för den enskilda individen som för samhället i stort. Att öka alla elevers 
måluppfyllelse ses i dag inte endast som ett policyinitiativ, utan som en moralisk plikt. 

I denna rapport ges en översikt över European Agencys projekt för ökad måluppfyllelse för 
alla elever i inkluderande utbildning (2014–2017). Här sammanförs information som 
samlats in från de deltagande medlemsländerna med en sammanfattning av resultaten 
från det praktiska arbetet i projektet samt aktuell forskning, som bland annat experterna i 
projektet bidragit med. 

Syftet med projektet om ökad måluppfyllelse, som efterfrågats av European Agencys 
medlemsländer, var att undersöka hur man kan öka elevernas motivation och förmåga att 
inhämta kunskaper. Utöver färdigheter i att uppnå studieresultat behandlas även viktiga 
kompetenser för personlig utveckling, aktivt medborgarskap, social inkludering och 
anställning, i linje med Europeiska unionens (EU) strategiska ram för europeiskt 
utbildningssamarbete (Utbildning 2020). Man kom fram till att dessa kompetenser är 
avgörande om man vill öka delaktigheten och engagemanget, minska antalet skolavhopp 
och i slutänden öka måluppfyllelsen för alla elever. 

I rådets slutsatser om mångfaldspräglad inkludering i syfte att uppnå högkvalitativ 
utbildning för alla, som antogs under det maltesiska ordförandeskapet i ministerrådet i 
februari 2017, uppmanas medlemsstaterna att 

… skapa […] en stimulerande och utvecklande miljö där alla lärande har möjlighet att 
förverkliga hela sin potential …[och] verka för att alla lärande ska få möjlighet att delta i 
flexibla utbildningsvägar … [med] användning av kursplaner och pedagogiska strategier 
som avspeglar sociala, kulturella och andra olikheter hos de lärande (Europeiska unionens 
råd, 2017a, s. 5–7). 

För verkligt engagemang för social rättvisa måste sociala och ekonomiska policyåtgärder 
som är mer övergripande övervägas. Inte desto mindre spelar utbildning utan tvivel en 
viktig roll när det gäller att tillhandahålla möjligheter som är relevanta för alla elever och 
som möjliggör delaktighet och inspirerar till ambition. För att uppnå relevans måste skolan 
och samhället sätta värde på mångfald i stället för att arbeta med universalmetoder. Om 
elever uppfattas som annorlunda och inte får vara med i skolan och i samhället minskas 
möjligheterna till delaktighet och engagemang, vilket får konsekvenser för måluppfyllelse 
och förutsättningarna för ett bra liv. 

Denna rapport, tillsammans med andra projektresultat, innehåller information som är 
tänkt att fungera som stöd till skolor och beslutsfattare inom systemet så att dessa kan 
skapa sådana möjligheter. 

http://www.european-agency.org/agency-projects/raising-achievement
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Syftet med projektet 

Syftet med projektet om ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning var 
att hitta exempel på fungerande praktik när det gäller att öka måluppfyllelsen, liksom 
förmågan att bemöta olika varierande behov hos eleverna. 

Man ville få svar på följande huvudfrågor: 

• Vilka pedagogiska strategier och undervisningsmetoder ger bäst resultat vad gäller 
kunskapsinhämtning och måluppfyllelse för alla elever? 

• Hur kan skolledare på bästa sätt främja följande: 

o utveckling, förverkligande och uppföljning av åsikter och idéer samt av 
processer för ökad måluppfyllelse 

o elevers och föräldrars/vårdnadshavares delaktighet i studieplaneringen 

o mätning av alla former av måluppfyllelse och framsteg samt analys av resultat 
som grund för vidareutveckling? 

I projektet undersöktes dessa frågor utifrån nationell och lokal policy i de olika länderna. I 
princip alla typer av intressenter inom utbildningssektorn deltog, bland andra elever, 
lärare, skolledare, forskare, föräldrar1 och andra samhällsföreträdare, liksom beslutsfattare 
på lokal och nationell nivå. 

I projektet fick tre skolsamarbetsområden i Italien, Polen och Storbritannien (Skottland) 
hjälp med att utveckla sin organisation, särskilt med rutiner och arrangemang för 
samarbeten. I projektet avser skolsamarbetsområde ett samarbete mellan intressenter 
runt ett antal skolor där skolorna och samhällsföreträdare, forskare och lokala 
beslutsfattande tjänstemän och politiker deltar. Föräldrar och intressenter från samhället 
runtom (till exempel arbetsgivare och vården) spelar en viktig roll i nätverket för utbildning 
och stöd runt skolorna. Ökad måluppfyllelse blir möjlig i skolsamarbetsområdena om 
intressenterna delar samma värderingar och visioner och tar ansvar för elevernas 
utveckling. I ett samarbetsklimat med ömsesidig respekt kan alla som ingår i 
skolsamarbetsområdet bidra och dela med sig av kunskaper och färdigheter, vilket gör att 
resurserna kan utnyttjas på bästa möjliga sätt till nytta för alla elever. 

I projektet undersöktes även utmanande frågor, som ökad måluppfyllelse för utsatta 
grupper och ökat samarbete med fokus på de strukturer och processer som har betydelse 
för ökad måluppfyllelse. Man ville gå från ”vad och varför” till ”hur” skolsamarbetsområden 
kan gå längre än att endast arbeta för inkludering och i stället fokusera på värdefulla 
resultat för varje enskild elev. 

                                                 
1 Med förälder avses i denna rapport mödrar, fäder, fosterföräldrar, adoptivföräldrar, styvföräldrar 
och mor- och farföräldrar. 
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Information från länderna 

Utöver resultaten från det praktiska arbetet i projektet för ökad måluppfyllelse innehåller 
denna rapport även en översikt över policy och praktik i många av European Agencys 
medlemsländer som deltog i projektet. Följande länder deltog: Belgien (flamländsk- och 
fransktalande delarna), Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, 
Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, 
Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien (England, Nordirland, 
Skottland och Wales), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 

Utförlig information om ökad måluppfyllelse kom in från 23 länder genom projektets 
landsenkät: Belgien (den flamländsktalande delen), Cypern, Danmark, Estland, Finland, 
Irland, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, 
Slovakien, Spanien, Storbritannien (England, Nordirland, Skottland och Wales), Sverige, 
Ungern och Österrike. Denna information utgör grunden för sammanfattningen av vilka 
metoder som används i länderna för att öka måluppfyllelsen. Sammanfattningen innehåller 

• definitioner av ökad måluppfyllelse i nationell policy 

• beskrivningar av nationell policy för ökad måluppfyllelse 

• insamling av data om färdighetsförvärvande, uppnådda skolresultat och 
måluppfyllelse 

• information om skolutvärderingar och kvalitetssäkring och stöd till lärare och 
skolledare. 

Därefter diskuteras särskilda utmaningar som länderna tog upp, med hänvisning till de 
senaste resultaten i både litteratur och från projektet. Ett antal rekommendationer läggs 
fram i rapporten för hur dessa utmaningar kan angripas. Till sist beskrivs metoderna som 
tillämpades i projektet i bilagan. 

Projektresultaten kan vara intressanta för alla intressentgrupper, men den främsta 
målgruppen är beslutsfattare som arbetar för att säkerställa att utbildningspolicyn på alla 
nivåer verkar underlättande för inkluderande klassrumspraktik och framgång för alla 
elever. 
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2. BAKGRUNDEN TILL PROJEKTET 

I begreppsramen för projektet om ökad måluppfyllelse fastställs att det behövs en 
kulturförändring och en annorlunda pedagogik om man ska arbeta efter principen om 
mänskliga rättigheter. Utbildningssystemen borde öka skolornas möjligheter att se och 
uppfylla alla elevers behov. Detta innebär en övergång från ett synsätt med individuellt 
stöd och kompensatoriska åtgärder (som utgår från en medicinsk diagnos eller 
kategorisering av elever) till mer förebyggande och proaktiva former av undervisning och 
studier. 

Med detta arbetssätt försöker man hitta de institutionella hindren på alla nivåer och se 
mångfald som ett hjälpmedel för att utveckla en mer innovativ pedagogik. Man anpassar 
sig efter varje enskild individ i syfte att öka måluppfyllelsen för alla elever som arbetar 
tillsammans i inkluderande miljöer. 

I projektet anses inkludering vara en organisationsprincip och en ”megastrategi” (Mitchell, 
2014, s. 27) för att öka alla elevers måluppfyllelse genom ett system som säkerställer både 
rättvisa och högsta kvalitet. Som det står i European Agencys ståndpunkt angående system 
för inkluderande undervisning: 

Det man vill uppnå med system för inkluderande undervisning är att alla elever i alla åldrar 
ska få tillgång till meningsfull utbildning av hög kvalitet i sin närmiljö tillsammans med 
vänner och jämnåriga (European Agency, 2015a, s. 1). 

I begreppsramen till projektet om ökad måluppfyllelse hävdas att inkludering innebär 

• klassansvarigas förmåga att ta ansvar för alla elever och kunna samarbeta för att se 
och förstå vad som behövs för att eleverna ska klara skolan samt de klassansvarigas 
färdigheter i att anpassa läroplaner, undervisning och stöd 

• förmågan hos de som är ansvariga för skolan (rektorer, ledning) att organisera och 
leda skolans personal på ett konstruktivt och proaktivt sätt och stödja 
vidareutveckling av deras kompetens att öka måluppfyllelsen för alla elever. 
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Det som fungerar i ett land eller i ett policysammanhang kan dock inte alltid överföras till 
en annan situation (se European Agency, 2016a, avsnitt 8.3: Practice transfer 
[praktiköverföring]). I projektet undersöktes inte endast vilka arbetssätt som fungerar utan 
även hur, när och i vilka situationer de fungerar. Det bekräftas att om man vill lära sig om 
skolutveckling måste man börja med självkännedom och kritisk självreflektion om 
situationen i det egna skolsamarbetsområdet. (Mer information om detta finns i resursen 
om inkluderingsmöjligheter från projektet om organisation av stödåtgärder). 

Det som är viktigt i detta sammanhang är att systemet för inkluderande undervisning ser, 
värdesätter och bygger vidare på alla elevers talang, och på ett verkningsfullt sätt anpassar 
möjligheterna efter de enskilda elevernas varierande behov och intressen. En sådan praktik 
kan endast bli verklighet om alla intressenter delar samma engagemang och samarbetar för 
att hitta nya vägar, dela med sig av praktikerfarenheter och utnyttjar de tillgängliga 
resurserna på bästa sätt. 

När det gäller processen för ökad måluppfyllelse följs i måluppfyllelseprojektet den 
definition som ges i European Agencys ståndpunkt angående system för inkluderande 
undervisning där följande står att läsa: 

Med förbättrade elevresultat [det vill säga ökad måluppfyllelse] [menas …] alla former av 
måluppfyllelse på det personliga, sociala och studierelaterade planet som är relevanta för 
de enskilda eleverna på kort sikt, samtidigt som deras möjligheter i livet förbättras på lång 
sikt (European Agency, 2015a, s. 2). 

I måluppfyllelseprojektet ses måluppfyllelse som någonting mer än endast skolresultat på 
prov och förhör och bevis på färdigheter. 

Begreppen färdighet och resultat används för att beteckna sådant som kan mätas i prov 
och tentamina, medan begreppet måluppfyllelse används för att beteckna elevers 
framgång mer allmänt vid olika tider på läsåret på olika utbildningsnivåer. I detta begrepp 
ingår även kunskaper om det egna jaget och om samspelet med andra människor. Till sist 
används begreppet resultat även för att beteckna uppnående av långsiktiga utbildningsmål. 

Under projektets gång mättes elevernas uppnådda färdigheter genom respektive lands 
prov/förhör och/eller formella bedömningssystem. Måluppfyllelse i vidare mening 
”mättes” genom lärarnas omdömen och skolans bedömningar, liksom elevernas och andra 
intressenters egna uppfattningar. 

https://www.european-agency.org/projects/%C3%B6ka-inkluderingsm%C3%B6jligheterna
https://www.european-agency.org/projects/%C3%B6ka-inkluderingsm%C3%B6jligheterna
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3. LÄNDERNAS NUVARANDE POLICY OCH PRAKTIK 
FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 

I landsenkäten som ingick i projektet för ökad måluppfyllelse undersöktes policy och 
praktik vad gäller måluppfyllelse för alla elever i inkluderande miljöer. Här ingick både 
riktade politiska åtgärder, liksom annan politik som också påverkar elevernas 
måluppfyllelse. I denna rapport har informationen sammanfattats i teman som under 
projektet gång uppfattats som de ”förändringsfaktorer” som har mest betydelse för ökad 
måluppfyllelse. Information om vilka metoder som användes för att samla in denna 
information finns i bilagan. I detta kapitel sammanfattas informationen från länderna, 
bland annat genom rutor med intressanta politikexempel från olika nationella 
utbildningssystem. 

Definition av ökad måluppfyllelse i nationell policy 

I många länder definieras ökad måluppfyllelse som en process som gör det möjligt för alla 
elever att arbeta för sin egen utbildning och utveckling och uppnå sin fulla potential (till 
exempel i Kroatien, Danmark, Sverige och Storbritannien (Nordirland)). Ökad 
måluppfyllelse kan även ses som ett mål som inbegriper att erbjuda alla elever stöd av bra 
kvalitet så att hinder för lärande kan undanröjas, och så att eleverna kan inhämta 
kunskaper på sitt eget sätt och i sin egen takt (vilket är fallet i bland annat Cypern). 

I andra länder, som Finland, är begreppet ökad måluppfyllelse uppbyggt kring tanken om 
utbildningsrättvisa. Syftet i de flesta finländska policydokument är att säkerställa ett 
system där alla som behöver det så tidigt som möjligt får det individuellt anpassade stöd 
som de behöver. På liknande sätt strävar man i Belgien (den flamländsktalande delen) efter 
ökad måluppfyllelse genom att fokusera på att eleverna ska må bra och få utveckla sina 
talanger, och syftet är att säkerställa att alla elever utmanas och får lika möjligheter. I 
Danmark är ett av målen i den nyligen genomförda folkskolereformen (2014) att eleverna 
ska må bra. 

I Nederländerna och Storbritannien (England, Nordirland och Skottland) kopplas ökad 
måluppfyllelse samman med en vision om högsta kvalitet i utbildningen. Eleverna ska 
uppnå bättre resultat genom hög utbildningsstandard och arbete för rättvisa och 
delaktighet för alla elever. I planen för utbildning i Storbritannien (England), som finns 
publicerad i vitboken Educational Excellence Everywhere [högsta kvalitet i utbildningen 
överallt], beskrivs regeringens holistiska vision om högre utbildningsstandard, vilken ska 
mätas genom förbättrade elevresultat. I Storbritannien (Skottland) värdesätts även hög 
kvalitet och rättvisa när det gäller utbildning, enligt landets nationella förbättringsramverk, 
National Improvement Framework. 

Syftet med policyn för ökad måluppfyllelse varierar mellan länderna. I Portugal ligger till 
exempel fokus på förskolan och på att integrera alla elever, förbättra yrkesutbildningen och 
den estetiska utbildningen, motverka orättvisor samt att lära ut och förbättra 
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yrkesfärdigheter. I Spanien är syftet med arbetet för ökad måluppfyllelse att undvika 
skolavhopp och/eller att hjälpa eleverna att få avgångsbetyg från den obligatoriska 
gymnasieskolan, som behövs för att studera vidare och få arbete. 

I många länder hänvisas även till vissa europeiska syften och till målet om att minska 
skolavhoppen och förbättra resultaten i internationella bedömningsprov, till exempel Pisa 
(programmet för internationell utvärdering av elevprestationer). I Luxemburg har man till 
exempel två huvudmål i policyn för ökad måluppfyllelse: att minska andelen som hoppar av 
skolan till under 10 procent och att öka andelen som avslutar eftergymnasial utbildning till 
66 procent. I Belgien (den flamländsktalande delen), Ungern och Malta finns det liknande 
handlingsplaner för att minska skolavhoppen, enligt Europa 2020-strategin. Den kroatiska 
strategin för utbildning, vetenskap och teknik innehåller åtgärder som går i linje med 
principer som respekt för interkulturalitet och den europeiska dimensionen i utbildningen, 
och syftet är att minska orättvisorna och fördomarna mot människor från andra kulturer. 

I de flesta länder är alltså ökad måluppfyllelse en policyprioritet där man talar om och riktar 
sig till alla elever. I vissa länder vidtar man policyåtgärder som ska motverka orättvisor i 
utbildningssystemet. Många länder börjar nu se inkludering som ett sätt att öka 
måluppfyllelsen och höja allas resultat. I kapitel 4, De främsta utmaningarna när det gäller 
ökad måluppfyllelse, fortsätts diskussionen om huruvida inkludering kan vara en 
verkningsfull framgångsstrategi för bättre resultat generellt (se avsnittet Inkluderande 
undervisning och ökad måluppfyllelse). 

Nationell policy för ökad måluppfyllelse 

De flesta länder har som mål att öka måluppfyllelsen genom policy med fokus antingen på 
ändrade läroplaner eller bedömningar eller ändrad pedagogik och/eller skolorganisation. I 
vissa länder tas särskilda program fram. Efter en analys av materialet har informationen om 
policy i detta kapitel delats in i följande teman: 

• ökat engagemang och högre närvaro 

• minskade skillnader i färdighetsresultat mellan olika grupper av elever 

• högre färdighetsresultat inom kärnkompetenser 

• förbättring av elevernas hälsa och trivsel 

• extra stöd till skolor där eleverna uppnår sämre resultat 

• förbättrad övergång mellan olika stadier i utbildningen 

• ökat samarbete med föräldrar och samhället runtomkring. 

För vart och ett av temana ovan sammanfattas policyn nedan med exempel från olika 
länder. 
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Ökat engagemang och högre närvaro 

Man börjar i allt fler länder se insatser för engagemang och stöd till ungdomar att avsluta 
sin utbildning som avgörande för att förbättra resultaten för de enskilda eleverna, såväl 
som för samhället (European Agency, 2016b). I allt fler länder finns det en policy för att öka 
engagemanget och minska antalet skolavhopp med målet att allt fler ska gå ut skolan. Det 
gäller bland annat Belgien (den flamländsktalande delen), Cypern, Estland, Finland, Island, 
Kroatien, Lettland, Luxemburg, Malta, Spanien, Storbritannien (England) och Ungern. I de 
lettiska riktlinjerna för utbildningsutveckling 2014–2020 finns det till exempel 
förebyggande och kompensatoriska åtgärder för barn och unga som löper risk för 
fattigdom och skolavhopp. I Malta får utsatta familjer ett ekonomiskt föräldrabidrag från 
socialtjänsten som är kopplat till regelbunden skolgång. 

Syftet med den isländska regeringens nyligen genomförda reform är att minska antalet 
skolavhopp och motverka konsekvenserna av skolavhopp. Genom reformer inom 
lärarutbildningen och i hur grund- och gymnasieskolan är organiserad, samt genom en ny 
nationell läroplan och en ny ram för nationella kvalifikationer, vill man öka relevansen i 
utbildningen. Det isländska ministeriet för utbildning, vetenskap och kultur har även haft 
ett nära samarbete med internationella organisationer, som OECD och EU:s arbetsgrupper, 
i syfte att minska skolavhoppen. 

I vissa av Spaniens autonoma regioner har man vidtagit åtgärder för att minska antalet 
elever i den obligatoriska högstadie- och gymnasieutbildningen som löper risk för 
exkludering i ett inkluderande sammanhang. Man har till exempel infört andrachans-
program och rådgivningsprogram. Vissa utbildningsmyndigheter följer upp elever som 
hoppar av sin utbildning och använder digital kompetens för att erbjuda möjligheter till 
lärande som kan förbättra elevernas privatliv, sociala liv och arbetsliv. 

I Estland finns det en grund- och gymnasieskolelag som ger stöd för åtgärder för att minska 
skolavhoppen. Bland annat utvärderar man om eleverna är redo för skolan, ger stöd för att 
elever ska utvecklas och erbjuder individuellt stöd och alternativa utbildningslösningar. 
Lokala myndigheter anordnar även utbildning för föräldrarna om hur de kan uppfylla sina 
skyldigheter och se till att barnen går i skolan. 

I Finland använder man flexibel grundläggande utbildning som policy för att förhindra 
avhopp. Det omfattar bland annat samarbete mellan olika yrkesgrupper. Utbildningen ges 
till elever i årskurs 7 till 9 som uppvisar tecken på underprestation och dålig motivation, 
och som riskerar att hamna utanför vidare studier och arbetsmarknad. Undervisningen av 
dessa elever genomförs i små grupper i skolan, på arbetsplatser eller i andra lärmiljöer. 

I andra länder arbetar man med policy för smidiga övergångar mellan utbildningsnivåer 
eller olika typer av utbildning i syfte att minska avhoppen. I Italien ger till exempel 
gymnasiereformen från 2010, som var fullt genomförd 2014/15, ett enhetligare och 
flexiblare ramverk med olika utbildningsvägar inom allmänt och tekniskt inriktad och 
yrkesinriktad utbildning (Europeiska kommissionen/Eacea/Eurydice, 2016). 

En annan policyåtgärd för att minska avhoppen är att utöka den obligatoriska utbildningen. 
I Ungern har man till exempel infört obligatorisk förskola från tre års ålder i stället för fem, i 
linje med lagen om allmän utbildning. I Storbritannien (England) har man på liknande sätt 
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krav på att unga måste delta i någon form av utbildning tills de fyller 18 (enligt policyn om 
att fler ska utbilda sig längre). 

Minskade skillnader i färdighetsresultat mellan olika grupper av elever 

OECD har noterat (2012) att nästan en av fem elever inte uppnår grundläggande 
färdighetsnivåer på grund av personliga eller sociala omständigheter (vilket kan visa på 
bristande rättvisa). I vissa länder tillämpas åtgärder som ska hjälpa dessa missgynnade 
elever. Den skotska regeringen har till exempel föresatt sig att minska klyftorna mellan 
socialt utsatta grupper och andra genom riktade insatser för läs- och skrivkunnighet, 
grundläggande matematikkunskaper och hälsa och trivsel. I Storbritannien (England) får 
statliga skolor extra finansiering (elevpeng) för att höja färdighetsförvärvandet för 
missgynnade elever oavsett funktionsförmåga, och för att minska klyftan mellan dem och 
andra elever. I Storbritannien (Nordirland) ges extra finansiering till skolor som har rätt till 
kostnadsfri skolmat genom en fond för sociala behov. Skolorna får sedan själva bestämma 
hur dessa medel ska användas för att förbättra resultaten för alla elever. Även i Malta vill 
man genom ramverket ”Utbildning för alla” få bort skillnaderna i förvärvade färdigheter 
och måluppfyllelse mellan olika elevgrupper. 

I många länder finns det en policy där det fastställs vilka särskilda skyldigheter och vilket 
ansvar skolorna har att tillgodose olika elevers behov och minska färdighetsklyftorna. I 
Österrike finns det till exempel riktlinjer för uppföljning av inkluderingskvalitet (2016) med 
normer för inkluderande klassrumspraktik, undervisning och skolutveckling, där hänsyn 
måste tas till mångfalden bland eleverna. 

I Danmark och Finland har man till skillnad från de flesta andra länder ingen särskild 
lagstiftning rörande utbildning för elever med funktionsnedsättning och/eller behov av 
särskilt stöd. I stället fastställs i den vanliga lagstiftningen att undervisningen ska vara 
tillgänglig för alla. Undervisningen ska anordnas och utföras med beaktande av elevernas 
olika behov. 

I Storbritannien (England) finns nya regler för praktiken vad gäller undervisning av elever 
med funktionsnedsättning eller behov av särskilt stöd (Department for Education 
[utbildningsministeriet], 2015). Reglerna ska fungera som vägledning för alla som arbetar 
med barn med funktionsnedsättning eller behov av särskilt stöd i åldrarna 0 till 25. Det 
fastställs att föräldrarnas, vårdnadshavarnas och elevernas åsikter ska vara utgångspunkten 
när beslut om elevernas liv fattas. Detta står även inskrivet i den brittiska (nordirländska) 
förordningen för undervisning av elever med funktionsnedsättning och/eller behov av 
särskilt stöd. I Malta har man nyligen infört flera policyåtgärder inom ramen ”Utbildning för 
alla”, där man vill förändra det ”nedsättande” sättet att tänka kring funktionsnedsättningar 
och åstadkomma förändring. 

Ny policyutveckling vad gäller systemet för extra undervisningsbehov kan även ses i 
Storbritannien (Wales). I december 2016 införde ministern för livslångt lärande och det 
walesiska språket en lag om en tribunal för extra undervisningsbehov. I denna lag beskrivs 
förändringar i systemet för stöd till barn och unga med extra undervisningsbehov. Fokus i 
reformerna ligger på inkludering, och man sätter barnen och de unga i centrum och 
säkerställer att de får det stöd de behöver för att nå sin fulla potential. 
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Även i Sverige måste skolor tillgodose alla elevers behov genom en handlingsplan för 
elevstödsarbete som hela tiden ska utvärderas. Liknande rutiner finns i Luxemburg, där 
varje skola ska erbjuda elever med behov av särskilt stöd en individuell studieplan med mål 
som ska uppfyllas. Det finns även särskilda stödcenter som hjälper elever som har svårt att 
följa med i undervisningen enligt den vanliga läroplanen. Stödcentren erbjuder särskilda 
program för elever (i åldrarna 11 till 15) med emotionella svårigheter och 
beteendeproblem, såväl som stöd vid övergång från grund- till gymnasieskola och så 
kallade andrachans-utbildningar. 

I Cypern finns ett projekt med åtgärder för skolan och social inkludering som ska ge stöd till 
personer som lever i, eller riskerar att hamna i, fattigdom och socialt utanförskap. Syftet 
med projektet är att minska skolavhoppen, förbättra utbildningsresultaten och minska 
antalet elever som inte klarar av skolan och hamnar i brottslighet. I projektet ingår bland 
annat program för att stärka kunskapsinhämtning och kreativitet, för psykosocialt stöd och 
personalutbildning. Vilka skolor/skolkluster som ska ingå i projektet avgörs utifrån vissa 
bestämda mål och mätbara kriterier, oberoende av geografiskt område. Projektet ska 
utökas så att det omfattar 15 procent av alla elever i skolan. De skolor som deltar har ett 
nära samarbete med samhället runtomkring i syfte att skapa synergier med alla 
intressenter. 

Vissa länder (till exempel Belgien (den flamländsktalande delen), Cypern, Finland, Italien 
och Nederländerna) ger stöd till invandrarelever. Det vanligaste är att man får extra språk- 
och ämnesundervisning från tidiga årskurser. I Belgien (den flamländsktalande delen) finns 
till exempel en policy för välkomstutbildning för icke-nederländsktalande barn (2016), 
enligt vilken icke-nederländsktalande elever får extra undervisningstimmar i grund- och 
gymnasieskolan. I Italien är språkstöd till nyanlända elever en viktig policyåtgärd för att öka 
måluppfyllelsen och minska risken för skolavhopp (Europeiska 
kommissionen/Eacea/Eurydice, 2016). Även i Estland finns språkbadsprogram för att 
minska färdighetsklyftorna mellan elever i estniskspråkiga och ryskspråkiga skolor. 

Ett annat exempel på invandrarutbildning återfinns i Finland. Elever som har invandrade 
föräldrar får olika typer av stöd, som förberedelseundervisning (900 timmar för sex- till 
tioåringar och 1 000 timmar för äldre elever), stödundervisning på både modersmålet och 
finska/svenska språket och varierande och flexibla bedömningsmetoder. På liknande sätt 
arbetar Island för att uppnå lika möjligheter för det växande antalet invandrarelever genom 
att erbjuda extra stöd så att de uppnår samma läsförståelsenivå som andra elever. 

Slutligen finns det vissa länder (Danmark, Finland, Luxemburg, Polen, Sverige och Österrike) 
där man erbjuder undervisning eller hjälp på invandrarelevernas modersmål. I till exempel 
Polen kan modersmålsundervisning ges i minoritetsspråk (som vitryska, tyska, litauiska och 
ukrainska) till elever från tre år och uppåt om föräldrarna så önskar. Tanken bakom rätten 
till modersmålsundervisning i vissa språk är att goda kunskaper i modersmålet ökar 
elevernas förmåga att lära sig undervisningsspråket i skolan (Europeiska 
kommissionen/Eacea/Eurydice, 2016). 

Högre färdighetsresultat inom kärnkompetenser 

Utveckling av kompetens på en högre nivå som svarar mot behoven på arbetsmarknaden 
är avgörande för verklig social integration och sammanhållning (Europeiska kommissionen, 
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2016). I vissa länder finns en policy för att öka måluppfyllelsen i kärnkompetenser, särskilt 
inom läs- och skrivkunnighet och grundläggande matematik. I Island, Irland, Malta och 
Storbritannien finns särskilda nationella strategier för läs- och skrivkunnighet och 
grundläggande matematikkunskaper. I Storbritannien (Skottland) finns en nationell 
förbättringsram, enligt vilken alla elever ska nå de högsta normerna för läs- och 
skrivkunnighet och grundläggande matematikkunskaper. I Irland finns en så kallad nationell 
strategi för läs-, skriv- och räknekunnighet för att klara skolan och livet 2011–2020, som 
innehåller en tydlig vision om att högre mål ska nås inom dessa kärnämnen i för- och 
grundskola och på senare utbildningsnivåer fram till 2020. 

Island har genomfört reformer som ska förbättra läskunnigheten fram till 2018, där alla för- 
och grundskolor måste ha en läskunnighetspolicy enligt 2013 års vägledning för den 
nationella läroplanen. Normer tas fram för vilka läskunnighetsnivåer elever ska uppnå på 
varje enskild nivå i grundskolan. Läskunnigheten ska mätas regelbundet från förskolan fram 
till slutet av grundskolan. 

Många länder omformar sin läroplanspolicy och fokuserar mer på att utveckla 
kärnkompetenser snarare än ämneskunskaper. I litteraturgenomgången i 
måluppfyllelseprojektet hittade man flera olika sätt att förbättra elevernas måluppfyllelse, 
varav ett sätt var att ha en flexibel och inkluderande läroplan (European Agency, 2016a). 
Exempel på sådana läroplansramar kan ses i Estland, Finland, Island, Kroatien, Lettland och 
Storbritannien (Nordirland, Skottland och Wales). 



 
 

Erfarenheter från policy och praktik i Europa   27 

Kärnkompetenser i Islands vägledning för den nationella läroplanen 

Enligt vägledningen för den nationella läroplanen från 2011 delas grundpelarna i 
utbildningen i Island upp i sex kategorier, som är sammankopplande och beroende av 
varandra. De sex kategorierna är 

• läskunnighet i bredaste bemärkelse 

• utbildning för hållbarhet 

• jämställdhet 

• kreativitet 

• fysisk och psykisk hälsa 

• demokrati och mänskliga rättigheter. 

I vägledningen för den nationella läroplanen fastställs även kärnkompetenser i fem 
kategorier med kompetenskriterier för elever som går ut fjärde, sjunde och tionde klass. 
Dessa kärnkompetenser är 

• uttrycksförmåga och kommunikation 

• kreativt och kritiskt tänkande 

• oberoende och samarbete 

• kunskap om hur medier och information kan användas 

• ansvar för och utvärdering av sin egen utbildning. 

I kompetenskriterierna läggs vikt vid förmågan att tillämpa metoder, praktik och logiskt 
tänkande. Tanken med grundpelarna är att främja jämställdhet och demokrati och skapa 
bildade och sunda medborgare som kan delta i och förändra och förbättra samhället. 

Enligt Kroatiens nya ramverk för den nationella läroplanen ska man gå över till ett system 
grundat på kompetens och elevernas måluppfyllelse (utbildningsresultat). Det skiljer sig 
från det tidigare ramverket, där fokus låg på undervisningsinnehållet. Det nya ramverket 
hjälper lärarna att gå utöver ren ämnesspecialisering för att i stället bidra till att utveckla 
elevernas kärnkompetenser genom interdisciplinära teman. Temana kan vara sådant som 
personlig och social utveckling, hälsa, säkerhet och miljöskydd, att lära sig lära, 
entreprenörskap, medborgarutbildning och främjande av elevcentrerad undervisning. 

Multidisciplinära lärmoduler ingår även i Finlands nya nationella läroplansgrunder. Enligt 
den nya läroplanen måste lärarna samarbeta över de traditionella ämnesgränserna för att 
öka övergripande färdigheter och förmågan att tänka. I Finland finns en webbaserad tjänst, 
LukiMat, med information om inlärningssvårigheter i läsning och matematik som riktar sig 
till pedagoger, annan skolpersonal och föräldrar. 

I Estland finns det ännu ett exempel på en flexibel läroplan, där skolor och lärare själva kan 
välja undervisningsmaterial eller ta fram sitt eget. Digitalt fokus är ett av de fem strategiska 

http://www.lukimat.fi/
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målen i den estländska strategin för livslångt lärande 2020. Läroböckerna finns i digitalt 
format och lärarna kan välja material och läsa kommentarer om materialet på nätet. 

Förbättring av elevernas hälsa och trivsel 

Psykisk ohälsa är ett växande problem i Europa (WHO, 2015), så länder har mer och mer 
börjat fundera på hur utbildning kan motverka denna typ av ohälsa. I många länder (till 
exempel Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Irland, Storbritannien (England, 
Nordirland, Skottland) och Sverige) framhålls att elevernas fysiska och psykiska hälsa ska 
främjas genom att olika stödtjänster erbjuds. I Belgien (den flamländsktalande delen) finns 
elevvägledningscenter och pedagogisk rådgivning vars syfte är att genom lämplig 
handledning säkerställa att eleverna mår bra i fysisk, psykisk, pedagogisk och social 
bemärkelse. På liknande sätt ställs det genom Finlands välfärdsreform krav på att olika 
yrkesgrupper inom skola och utbildning ska arbeta tillsammans för att utveckla elevernas 
studier och hälsa på ett mer holistiskt sätt. 

I Sverige ingår vårdpersonal och psykologer i skolornas elevhälsoteam, som hjälper 
pedagogerna, eleverna och föräldrarna med olika problem i skolan. I Irland är barn- och 
familjebyrån en statlig verksamhet som har ansvar för att förbättra elevers hälsa och 
resultat. Man erbjuder en integrerad modell för skolhälsa. Dessutom har särskilda riktlinjer 
tagits fram för hur man kan se till att eleverna mår bra i skolan. Dessa riktlinjer utgår från 
en övergripande strategi för fysisk och psykisk hälsa där hela skolan ingår. 

I Danmark har man utarbetat ett verktyg som gör att kommuner och skolor kan arbeta 
systematiskt för att förbättra elevernas hälsa. Verktyget ger stöd för inkluderande 
samarbetsgrupper och utgår från riktlinjer från Dansk Center för Undervisningsmiljö. 

Slutligen vidtar man i Storbritannien (England) åtgärder för att radikalt förbättra stödet 
som erbjuds på skolor för att främja barns psykiska hälsa. Grunderna till åtgärderna lades i 
ett samråd som inleddes i december 2017 om förändring av vården för psykisk hälsa för 
barn och unga som ledde fram till en grönbok (Department of Health and Department of 
Education [hälsoministeriet och utbildningsministeriet], 2017). 

Även i Storbritannien (Nordirland) har man fastslagit att elevernas psykiska hälsa är en 
prioriterad fråga som måste åtgärdas. Sedan 2007 har utbildningsministeriet arbetat i 
kompanjonskap med alla berörda inom myndigheter och den tredje sektorn för att 
utarbeta ett program för skolelevers psykiska hälsa. Fokus i programmet ligger på 
förebyggande åtgärder som stresshanteringsträning, och är ett komplement till tanken om 
personlig utveckling i Nordirlands ändrade läroplan. Skolorna har också tillgång till 
rådgivningsstöd och hjälp från skolhälsan. 
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Initiativet ”intressant skola” i Estland 

Syftet med initiativet Huvitav Kool [intressant skola], som anordnas av det estländska 
utbildnings- och forskningsministeriet, är att skolan ska leva upp till samhällets 
förväntningar så att utbildningen blir intressant för elever, lärare, föräldrar och andra 
intressenter inom skolvärlden. 

En intressant skola kännetecknas av öppenhet och en studieprocess som uppmuntrar till 
kreativitet och intellektuellt arbete genom att många olika alternativ erbjuds. I initiativet 
ingår fyra sammanlänkade delar inom allmän utbildning: 

• stöd från övriga samhället 

• professionella lärare 

• optimal läroplan 

• stödjande externa utvärderingsprocesser. 

Genom detta initiativ sänds ett tydligt budskap till alla intressenter om att det måste 
vara intressant att gå i skolan. Vikten av att utveckla elevernas naturliga nyfikenhet och 
kreativitet betonas. 

Källa: Huvitav Kool 

Extra stöd till skolor där eleverna uppnår sämre resultat 

På många skolor med låga resultat och elever från missgynnade grupper klarar lärarna, 
skolledarna och samhället runtomkring inte av att erbjuda de mest utsatta eleverna en 
utbildning av bra kvalitet. Det beror på att de ofta saknar resurser, intern förmåga eller 
tillräckligt stöd för att kunna förbättra sig (OECD, 2012). 

I vissa länder (till exempel Finland och Storbritannien (Nordirland)) får lokala myndigheter 
eller kommuner extra finansiering för att stödja skolor i eftersatta områden eller skolor där 
eleverna får sämre resultat. I Helsingfors (Finland) har man exempelvis ett system där extra 
resurser ges till skolor där man arbetar under svåra omständigheter. 

Enligt samma tanke kan skolor i Storbritannien (Nordirland) utnyttja finansieringspolicyn 
kallad ”utvidgade skolor”, för att anordna förstärkningsaktiviteter som kan motverka 
effekterna av utsattheten (till exempel extralektioner, musik, idrott, aktiviteter med 
offentliga tal och liknande). Skolor med dåliga resultat i Nordirland kan få särskilt stöd till 
vissa områden där brister konstaterats av Education and Training Inspectorate, som är den 
nationella myndighet som inspekterar kvaliteten på undervisningen som anordnas av olika 
aktörer inom utbildningssektorn. 

Det främsta policyinitiativet i Irland för att hantera ojämlikheten vad gäller utbildning är en 
handlingsplan för inkludering i utbildningen och likvärdiga möjligheter i skolan. Fokus i 
handlingsplanen ligger på att tillgodose utbildningsbehoven hos elever från utsatta grupper 
(från tre till arton års ålder). I planen finns ett övergripande program med ett mer 

http://www.hm.ee/en/huvitav-kool
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integrerat och effektivare utbud av utbildningsrelaterade insatser som ska främja 
inkludering i skola och samhälle. 

TEIP-programmet i Portugal 

I Portugal har regeringen infört ett program med utbildningsområden för prioriterade 
insatser (TEIP) i 137 grupper av skolor i socialt och ekonomiskt eftersatta områden. Detta 
är områden med fattigdom, socialt utanförskap, våld och bristande disciplin där många 
inte klarar skolan eller hoppar av. De centrala målen i TEIP är att förhindra och minska 
avhopp och frånvaro, minska de disciplinära problemen och främja studieframgång för 
alla elever. 

Ett exempel är en grupp bestående av fem skolor i en förort till Lissabon där många 
hushåll har allvarliga ekonomiska problem. I skolans praktik ingår sådant som riktade 
insatser i särskilda ämnen, speciallektioner för att förhindra att elever får gå om en 
årskurs, pedagogiska möten och reflektionssamtal mellan lärare samt insatser för elever 
med stökigt beteende eller som riskerar att utveckla sådant beteende. I denna grupp av 
skolor främjar man inkluderande undervisning genom att säkerställa att elever uppnår 
kärnkompetenser. 

Förbättrad övergång mellan olika stadier i utbildningen 

Vikten av välutformade övergångsplaner som ger stöd till eleverna och ökar deras 
måluppfyllelse har uppmärksammats ett flertal gånger (till exempel Hanewald, 2013). I 
vissa länder (till exempel Belgien (den flamländsktalande delen), Cypern, Estland, Finland, 
Irland, Luxemburg, Storbritannien (England och Nordirland), Ungern och Österrike) läggs 
stor vikt vid praktik för övergång från för- till grundskola och från grund- till gymnasieskola. 
Denna praktik kan ta sig uttryck i sådant som särskilda program eller studievägledning och 
rådgivning. I Ungern finns det till exempel studie- och yrkesvägledning inom det allmänna 
utbildningssystemet på skolnivå och även därefter. 

I Estland utförs studie- och yrkesvägledning av specialister som arbetar på regioncenter för 
utbildningsstöd som hjälper till vid övergångar. Det finns även annan övergångshjälp, som 
ett års extrastudier för elever som gått ut grundskolan liksom handlingsplaner för elever i 
behov av särskilt stöd. 

I Storbritannien (Nordirland) finns en handlingsplan för övergång med professionellt 
lärande för lärare med fokus på läs- och skrivkunnighet och grundläggande 
matematikkunskaper. Planen är ett stöd för övergång från steg 2 till steg 3 (det vill säga 
från grund- till gymnasieskola). 

Ökat samarbete med föräldrar och samhället runtomkring 

I måluppfyllelseprojektet framhölls vikten av att skolor får stöd från utomstående 
intressenter, som föräldrar/vårdnadshavare och arbetsgivare i regionen. I vissa länder finns 
särskilda policyer för att öka samarbetet med samhället runtomkring. I Sverige fastställs 
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det till exempel i den nationella läroplanen att det är viktigt att föräldrarna deltar i 
planeringen av elevernas utbildning. På liknande sätt ligger fokus i den nederländska 
policyn kallad ”Lämplig utbildning” på engagemang från föräldrar i grund- och 
gymnasieskolan. 

I Storbritannien (Nordirland) uppmuntras skolorna i policyn ”Utvidgade skolor” och 
nätverket för alla skolor att samarbeta med samhället runtomkring. Det innebär till 
exempel att skolorna måste fråga efter föräldrarnas åsikter och skriva en rapport vid varje 
större fas i utbildningen. Föräldraråd uppmuntras också. I Wales vill man att 
individcentrerad praktik ska vara inbyggd i alla undervisningsmiljöer, vilket innebär att 
hänsyn tas till elevernas åsikter och att familjerna får vara med och fatta beslut. Här ingår 
även verktyg som visar de enskilda elevernas styrkor och intressen (se Person-centred 
practice in education: a guide for early years, schools and colleges in Wales 
[individcentrerad praktik i undervisningen: vägledning för förskola, skola och högre 
utbildning i Wales]). 

Genom Finlands föräldraförbund hjälper föräldrarna till att skapa en bra lärmiljö för alla 
barn och unga. Förbundet har inlett flera olika projekt för att öka föräldrars delaktighet i 
skolan. Man arbetar för att påverka opinionen och beslutsfattande på nationell nivå (till 
exempel rörande läroplanen). Ett annat intressant finländskt initiativ är projektet ”Starka 
familjer” som genomfördes vid Åbo universitet 2010–2014. I projektet arbetade man efter 
en evidensbaserad modell med tidiga insatser för elever med beteendeproblem och där 
föräldrarna fick råd via internet och telefon. 

Till sista kan nämnas att man i vissa autonoma regioner i Spanien (till exempel Andalusien) 
sedan 2012 har organiserat om skolor i skolsamarbetsområden, där alla i samhället runt 
skolan kan vara med. Familjer, föreningar och frivilliga deltar aktivt i både skolledningens 
arbete och i elevernas utbildning och utveckling. Generellt antyder resultaten att 
skolsamarbetsområden är ett verkningsfullt sätt att komma till rätta med orättvisor i 
utbildningen och få eleverna mer intresserade av sin utbildning. 

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/person-centred-practice-guide/?lang=en
http://learning.gov.wales/resources/browse-all/person-centred-practice-guide/?lang=en
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Programmet ”Måluppfyllelse för alla” i Storbritannien (England) 

”Måluppfyllelse för alla” (Achievement for All, AfA) är en evidensbaserad 
förbättringsram för hela skolan genom vilken skolor får hjälp att urskilja bra praktik och 
problemområden (Department for Education [Storbritanniens utbildningsministerium], 
2011). 

Programmet är inriktat på fyra huvudområden: 

• ledarskap 

• undervisning 

• större möjligheter 

• föräldraengagemang. 

AfA är en ideell förening som erbjuder resurser och stöd så att lärare kan stärka sina 
relationer till utsatta elevers föräldrar. Lärarna får lära sig att föra så kallade 
strukturerade samtal med föräldrar/vårdnadshavare för att därigenom öka 
engagemanget och skapa en skolkultur där man lyssnar på varandra. 

AfA har arbetat med över 2 500 skolor (för åldrarna 3–19) i England och Wales, liksom 
skolor i Lettland, Litauen, Norge och USA. Aktuella resultat från en oberoende 
utvärdering i England har visat att elever som löper risk att underprestera gör större 
framsteg per år i AfA-skolor, än elever med samma typ av problem i andra skolor (mer 
information finns på webbplatsen för Achievement for All). 

Data om förvärvade färdigheter och måluppfyllelse 

Intressenter inom utbildningsvärlden börjar alltmer inse att man måste se elevernas 
utveckling holistiskt och titta på andra kunskaper och färdigheter än de som testas i 
traditionella prov och förhör. Man bör till exempel ”mäta” resultat som bättre visar om 
utbildningssystemet lyckats, till exempel vad eleverna gör efter utbildningen. 

Bland intressenter diskuteras även om bedömningsinformation ska användas för andra, 
och ibland motstridiga, syften. Som Wiliam noterar gäller det att förstå nyttan med prov 
samtidigt som man undviker de negativa effekterna som prov kan ge upphov till (2017, 
s. 9). I detta avsnitt finns information om hur man i olika länder använder prov för att mäta 
vilka färdigheter som uppnåtts, liksom hur man använder andra bredare mått på 
måluppfyllelse. 

Nationella prov i kärnämnen och kärnkompetenser 

I många länder (som Danmark, Estland, Island, Irland, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, 
Slovakien, Storbritannien (England och Skottland), Ungern och Österrike) samlar man in 
resultat från nationella prov i kärnkompetenser, vanligtvis i läsning, skrivning och räkning. I 

https://afaeducation.org/
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Ungern prövar man eleverna läsförmåga och matematikfärdigheter genom den så kallade 
nationella bedömningen av kärnkompetenser i årskurs 6, 8 och 10 i alla skolor. Denna 
bedömning bygger på den nya nationella kärnläroplanen (regeringsdekret 110/2012), där 
det fastställs vilka kärnkompetenser som ska uppnås. Här utreds även sambandet mellan 
elevers resultat och förutsättningar i deras bakgrund. 

Många länder (som Belgien (den flamländsktalande delen), Estland, Finland, Island, Irland, 
Luxemburg, Slovenien, Sverige och Österrike) deltar även i internationella jämförande prov, 
till exempel OECD:s PISA-prov. Nationella beslutsfattare tar hänsyn till PISA-resultaten, och 
i vissa länder (som i Sverige) har det lett till flera olika reformer. PISA-resultaten 2012 och 
2015 ledde även till att Island vidtog åtgärder mot försämrad läskunnighet bland elever 
som gick ut grundskolan. 

I vissa länder finns det särskilda offentliga institutioner som sätter samman prov och samlar 
in resultaten med färdighetsdata från hela landet. I exempelvis Nederländerna är det 
nationella institutet för utbildningsmätning (CITO) en viktig nationell aktör som tar fram 
förhör, prov och bedömningsmetoder. I Irland samlar centret för utbildningsforskning 
periodvis in information om måluppfyllelse i läskunnighet och grundläggande 
matematikkunskaper genom prov från ett urval elever på låg- och mellanstadienivå. På 
samma sätt tar centret för utbildningsforskning och utbildningsutvärdering i Cypern varje 
år fram prov till elever i tredje och sjätte klass i allmänna skolor i syfte att se vilka som 
löper risk att få lässvårigheter. Centret har även en databas över utbildningssystemet. 

I Kroatien sätter det nationella centret för extern utbildningsutvärdering samman det 
statliga examensprovet i kärnämnen (kroatiska språket, matematik och ett främmande 
språk) för gymnasieelever. Det ger resultat som kan jämföras genom ett insynsvänligt 
förfarande. Elever på yrkesutbildningar och estetiska utbildningsprogram testas genom ett 
annat examensprov, men de kan även ta det statliga provet om de vill. 

I Storbritannien (Skottland) samlas nationella data om kvalifikationer in genom verktyget 
Insight. I detta jämförelseverktyg kan alla lärare se uppgifter om vad eleverna gör efter 
utbildningen, statistik över närvaro och avstängningar liksom resultaten från elever i 
särskilda målgrupper. Gymnasieskolor och lokala myndigheter kan genom verktyget se 
vilka områden som fungerar och vilka som behöver förbättras. 

Finland är ett av de få länder som deltar i måluppfyllelseprojektet där man inte mäter 
resultat över tid genom nationella prov för alla elever i en viss årskurs. Det finländska 
nationella centret för utbildningsutvärdering samordnar de nationella kontrollerna av 
utbildningsresultat och tar fram indikatorer på riksnivå utifrån urvalsbaserade prov. 
Utbildningsresultaten är uppdelade i tre kategorier: 

• effektivitet (det vill säga hur utbildningssystemet fungerar) 

• ändamålsenlighet (det vill säga elevernas resultat) 

• ekonomi (det vill säga resursfördelning). 

Tillsammans med nationella data om kärnämnen och kvalifikationer samlar vissa länder in 
bredare ”mått” på måluppfyllelse. I exempelvis Storbritannien (Nordirland) samlar man in 
närvarodata, information om avstängningar, uppgifter om antalet elever i alternativ 
undervisning och antalet som deltar i aktiviteter inom ramen för den utvidgade skolan. I 
Danmark måste skolorna varje år skriva rapporter om hur eleverna mår, vilket regleras i 

http://www.karvi.fi/en
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folkskolereformen. Till sist kan nämnas att skolor i Storbritannien (Skottland) samlar in data 
om måluppfyllelse både i och utanför skolan på lokal och nationell nivå (till exempel data 
om idrottsaktiviteter, dramaaktiviteter, musikalisk framgång, frivilligarbete, 
insamlingsaktiviteter och liknande). 

I Storbritannien (England) offentliggör regeringen data om prov som elever med en viss typ 
av behov av särskilt stöd genomfört, liksom data om alla elever. I Island samlar 
statistikmyndigheten in och sprider data om antalet timmar specialundervisning och 
antalet skoldagar och hur mycket tid som lagts på olika ämnen. På liknande sätt samlar 
man i Storbritannien (Skottland) in information och bevis som rör elever som får särskilt 
undervisningsstöd under en femårsperiod, som man sedan skickar in till det skotska 
parlamentet i form av statistiska uppgifter och kvalitativ information från olika källor. 

Balanserat sätt att arbeta med prov och utvärdering i Nederländerna 

Bedömningen av elevernas kunskaper är i Nederländerna till största delen skolornas och 
klasslärarnas ansvar, och för detta används formativa verktyg med standardiserad 
bedömning som komplement. Utvärdering och bedömning är viktiga delar i den 
nationella policyn om ”resultatorienterat arbete”, där målet är ökad måluppfyllelse för 
alla elever. Denna policy uppmuntrar målinriktat arbete med ambitiösa kunskapsmål. 
Grund- och gymnasieskolor måste kontrollera elevernas utveckling och ge standardprov i 
slutet av grundskolan. 

CITO har tagit fram verktyg om kan användas för att följa enskilda elevers, klassers och 
skolors utveckling. Detta görs två gånger per läsår: i mitten av läsåret (januari) och i 
slutet av läsåret (juni/juli). 

Det främsta syftet med dessa lärarutförda (formativa) och centrala (summativa) 
bedömningar är att tydliggöra referensnivåer för elevernas inlärning och uppmuntra till 
resultatorienterat arbete i skolorna. 

Generellt inbegriper utvärderings- och bedömningssystemet i Nederländerna både 
skolbaserade och centrala delar, kvantitativa och kvalitativa metoder, formativa och 
summativa bedömningsförbättringar och ansvarsfunktioner, samt ansvarsskyldighet för 
skolan både inom och mellan sektorer i systemet. 

Skolutvärdering och kvalitetssäkring på nationell och lokal nivå 

I normbaserade system bör det finnas flera olika mått som ger information till både 
beslutsfattare och yrkesutövare i skolan. Det bör vara sammanställda data som visar 
trender i elevernas måluppfyllelse och där man kan se vilka skolor som presterar bäst och 
sämst, samtidigt som man bör kunna få information på klassrumsnivå om enskilda elever så 
att lärarna kan anpassa sin undervisning (Looney, 2011). I måluppfyllelseprojektet uppgav 
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många länder att man använde en kombination av standardiserad bedömning och 
information på skolnivå. Dessa olika metoder diskuteras nedan. 

Självutvärdering på skolorna 

Standardiserad bedömning används ofta tillsammans med skolnivådata i form av rapporter 
om olika aktiviteter och resultat (till exempel lärarbedömning). I de flesta länder samlas 
data in i för att kunna utkräva ansvar (till exempel Belgien, Cypern, Estland, Island, Irland, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Spanien, 
Storbritannien (England, Nordirland och Wales), Sverige och Österrike). 

I Litauen använder skolorna självutvärderingsverktyg där man tar upp sådant som 
inlärningsframsteg och karriärplanering, allmän kompetens och kompetens rörande 
inlärningsförmåga, kommunikation, social kompetens, initiativförmåga, kreativitet och 
samhällsaktiviteter. 

Genom det italienska nationella systemet för skolutvärdering måste skolor numera göra 
självutvärderingar där man tar hänsyn till data om elevresultat, men även många andra 
faktorer (Europeiska kommissionen/Eacea/Eurydice, 2016). Från och med läsåret 
2015/2016 följs skolornas självutvärdering av en extern utvärdering. Skolornas 
självutvärderingsrapport och uppgifter om förbättringsprocessen under en treårsperiod 
offentliggörs. 

Genom lag 107/2015, även kallad lagen om reform för en bra skola, måste skolorna även 
genomföra en intern utvärdering av lärarnas arbete. Skolledaren utvärderar lärarna och ger 
dem en bonus utifrån kriterier som fastställs av kommittén för skolutvärdering på varje 
enskild skola (Eurydice, 2016a). 

Alla skolor i Slovakien måste sammanställa en årlig utvärderingsrapport, i vilken man 
särskilt undersöker föreslagna skolutvecklingsåtgärder för de kommande två åren, liksom 
den pedagogiska verksamheten, resultat och ekonomisk förvaltning. Rapporterna 
överlämnas till skolstyrelsen för godkännande. 

I Belgien (den flamländsktalande delen) kan skolorna själva utifrån sina behov bestämma 
vilka data de vill samla in, och hur de ska analysera och behandla de framkomna 
uppgifterna för att utvärdera sin interna kvalitet. Regeringen investerar i att ta fram prov 
som skolor kan använda som stöd i sin interna kvalitetssäkring. I vissa utbildningsnätverk 
anordnas också prov, till exempel vid slutet av grundskolan. I Spanien utför skolpersonalen 
interna utvärderingar med stöd från de regionala utbildningsmyndigheterna, där man 
bland annat samlar in skoldata om grundläggande kompetenser. Denna process ser dock 
inte likadan ut i de sjutton autonoma regionerna. 

I Polen måste intern utvärdering göras varje läsår. Hur omfattande utvärderingen är beror 
på den enskilda skolans behov. I den interna kvalitetssäkringen ingår tre aspekter: 
utvärdering, granskning av regelefterlevnad och stöd. Rektorn står för den pedagogiska 
handledningen i samarbete med andra i skolledningen och lärarna. I den externa 
utvärderingen tas hänsyn till resultaten från den interna utvärderingen (Eurydice, 2016b). 

I Storbritannien (Skottland) använder skolorna flera olika dokument för att utvärdera sitt 
arbete (med rubriker som till exempel Hur bra är vår skola?). I dessa dokument, som 
utarbetas av inspektörer i kompanjonskap med yrkesutövare, finns förslag till frågor att 

https://education.gov.scot/improvement/self-evaluation/HGIOS4
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ställa sig i självutvärderingen. Genom frågorna får skolorna ett antal kvalitetsindikatorer 
utifrån vilka de kan utvärdera sitt arbete. I Storbritannien (Nordirland) använder skolorna 
dokument som tagits fram av utbildningsinspektionen, som även de innehåller 
kvalitetsindikatorer. Även i Irland finns det normer och krav på undervisning och 
förvärvade kunskaper, liksom för ledarskap och administration i skolorna genom de 
ändrade riktlinjerna för självutvärdering i skolor från 2016 och kvalitetsramen för grund- 
och gymnasieskolan som går under namnet Looking at Our School 2016 [en undersökning 
av vår skola]. 

I Estland har etikcentret på Tartu universitet utarbetat en skolmodell som inbegriper ansvar 
både för kunskaper och för att skapa ansvarstagande medborgare (projektet ”Bra skola”). 
Fokus i bra skola-modellen ligger på självutvärdering och självanalys. Mellan 2009 och 2015 
skickade 46 skolor från hela Estland in självanalysrapporter. Nio skolor har fått 
utbildningsutmärkelse som ”skola med värderingar”. Utmärkelsen är en bekräftelse på att 
de har lyckats skapa en miljö som är bra för holistisk utveckling. 

I Island har man slutligen ett litet webbaserat projekt som heter Skólapúlsinn (skolpulsen), 
som hjälper skoladministratörer att hålla koll på vad som händer på deras skola. Projektet 
är utformat för att kontroll och undersökning ska bli en enhetlig tjänst. Skolor kan välja om 
de vill vara med i denna datainsamlingsprocess och jämföra sina resultat med andra 
deltagande skolor. 

Extern utvärdering 

Skolnivådata samlas även in i externa utvärderingar, vanligen i samband med 
inspektionsprocesser. I vissa länder (som Belgien, Litauen, Kroatien och Sverige) finns det 
särskilda myndigheter som utvärderar skolor genom inspektioner och enligt förbestämda 
indikatorer och kriterier. I Belgien (den flamländsktalande delen) inspekterar det 
flamländska utbildningsministeriet ett antal skolor och center i Flandern och Bryssel varje 
år. Alla skolor ska inspekteras minst en gång vart tionde år. En myndighet för 
kvalitetssäkring inom utbildning (AKOV) genomför kvalitetssäkring på systemnivå. I 
Kroatien inbegriper kvalitetssäkringssystemet förutom självutvärdering på skolorna även 
extern utvärdering utifrån objektiva normer och kriterier. Dessa utvärderingar genomförs 
av en oberoende myndighet, det nationella centret för extern utbildningsutvärdering. 

I Litauen genomförs en extern utvärdering av varje skola minst vart sjunde år. Den 
nationella skolutvärderingsmyndigheten utför utvärderingarna. Man använder ett system 
med 67 indikatorer inom fem verksamhetsområden: skolkultur, undervisning, 
måluppfyllelse, hjälp till eleverna och skolornas strategiska ledning. I Slovakien är det en 
oberoende statlig myndighet som utför den externa utvärderingen av skolorna. 
Utvärderingskriterierna för de olika skolorna publiceras på myndighetens webbplats. 

I Storbritannien (Skottland) har man inrättat en myndighet (Education Scotland) som ska 
arbeta för förbättrad kvalitet vad gäller trivsel, måluppfyllelse, normer och kunskapskrav 
för alla elever. Externa utvärderingar utförs av den lokala myndigheten (eller av styrelsen i 
privatskolor) och inspektioner utförs av hennes majestäts inspektörer inom skotska 
utbildningsmyndigheten (Eurydice, 2016c). 

I Malta besöker utbildningsinspektörer lärare i klassrummen och ger stöd och utvärderar 
undervisningen, även ämnesinnehållet. På nationell nivå utför kvalitetssäkringsministeriet 
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skolkontroller vart femte år då hela skolsystemet utvärderas. På liknande sätt har den 
svenska Skolinspektionen i uppdrag att inspektera alla skolor, medan Skolverket utvärderar 
skolsystemet för att hitta de områden där det behövs förbättring på riksnivå. 

I Italien är det det nationella systemet för skolutvärdering som har ansvar för 
kvalitetssäkringen inom utbildningssystemet (Eurydice, 2016a). Skolorna utför 
självutvärdering som sedan följs av en extern utvärdering, där en inspektör leder en grupp 
som besöker cirka tio procent av alla skolor varje år. Skolornas självutvärderingsrapporter, 
samt uppgifter om förbättringsprocessen under en treårsperiod, offentliggörs (Europeiska 
kommissionen/Eacea/Eurydice, 2016). 

Analys av elevernas måluppfyllelse 

Data på elevnivå samlas in och analyseras på många olika sätt och för olika ändamål i de 
olika länderna. I till exempel Litauen analyseras varje elevs förvärvade kunskaper två 
gånger per år i möten i de så kallade metodiska kommissionen och pedagogiska rådet. 
Provresultat registreras, jämförs med medelresultaten i landet, analyseras i mötena i 
metodiska kommissionen och pedagogiska rådet och diskuteras enskilt i möten i styrelsen 
och med lärarna i de olika ämnena. Skolornas självutvärderingsrapporter, som även 
innehåller utbildningsresultat och betyg, publiceras på regionala webbplatser. 

I Danmark tjänar en årlig kvalitetsrapport som utgångspunkt för dialog på kommunnivå 
(mellan kommunen och rektorer) om elevernas kunskapsutveckling. 

I Finland, där man inte har något skolinspektionssystem, kontrolleras effektiviteten genom 
systematisk observation, screening och diskussioner mellan elever, föräldrar, lärare och 
omsorgspersonal på skolan. Även i Luxemburg, där skolutvärdering till största delen sker 
genom självutvärdering, har utbildningsministeriet gett skolorna en detaljerad projektplan 
som ska användas för utvärdering av skolutvecklingen och utbildningsframgång. 

I Portugal brukar skolor som deltar i TEIP-programmet samla in data om föräldrarnas 
engagemang, elevernas utveckling, personalutbildning och elevernas nöjdhet. 

Enkäter bland intressenter 

I vissa länder (som Estland, Finland, Malta och Storbritannien (England, Nordirland och 
Wales)) skickar man i kvalitetssäkringssyfte ut enkäter till olika intressenter. I estländska 
skolor har man till exempel skickat ut enkäter om tillgången på stödspecialister. I Finland 
skickas enkäten Hälsa i skolan, som innehåller frågor om upplevd hälsa och hälsovanor, ut 
till elever i första, femte och åttonde klass samt till elever mellan 14 och 20 år i hela landet 
vartannat år. 

I Malta har man utarbetat en webbaserad profil för att mäta kärnkompetenser i engelska. 
I dag används den för att bedöma invandrade elevers kunskaper. 

I Polen samlar man via utbildningsinformationssystemet in information om det 
sammanlagda antalet elever (upp till 18 års ålder) som hoppar av skolan varje år. 
Datauppgifterna samlas in två gånger per år och sammanställs på central, regional och lokal 
nivå såväl som på skolnivå. Uppgifterna används för flera olika ändamål: 

• för beslutsfattande på alla nivåer i utbildningssystemet 
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• som stöd och underlag för ett ändamålsenligt finansieringssystem 

• för analys av huruvida de offentliga resurser som läggs på utbildning används 
effektivt 

• för samordning av systemet för pedagogisk utvärdering över hela landet 

• för att förbättra kvaliteten på utbildningen (Europeiska 
kommissionen/Eacea/Eurydice, 2016). 

I Storbritannien (England, Nordirland och Wales) använder man, förutom självutvärdering 
och inspektioner, enkäter som i skolförbättringssyfte skickas ut till intressenter med jämna 
mellanrum under läsåret. Intressenterna kan vara elever, personal, föräldrar och andra 
aktörer inom utbildningssektorn. 

Stöd till lärare och skolledare 

Vissa länder har investerat i stöd till lärare och skolledare för att förbättra effektiviteten i 
skolan genom lagstiftning om lärarutbildning och riktade initiativ. Island framhåller till 
exempel utveckling av läraryrket som ett centralt mål i sin reformagenda. Det akademiska 
rådet för lärarfortbildning, som inrättades 2012, arbetar med livslångt lärande och 
fortbildning för lärare i för-, grund- och gymnasieskolan. Skolor kan även ansöka om bidrag 
till skolutveckling och kompetensutveckling för lärare. 

I Belgien (den flamländsktalande delen) får skolor stöd från pedagogiktjänster och 
universitet i form av ett fortbildningsprogram om dekretet rörande åtgärder för elever i 
behov av särskilt stöd (det så kallande M-dekretet). Syftet med programmet är att skapa 
skolor som är mer inkluderande i kompanjonskap med alla lokala intressenter (det vill säga 
föräldrar, elever, elevvägledningscenter, pedagogiska rådgivningstjänster, speciallärare och 
andra experter). Handledning används för att utveckla och vidga personalens kompetens. 
På var och en av de 60 deltagande skolorna finns ett särskilt arbetslag med fem till tio 
personer från olika professioner som arbetar med inkluderande pedagogik och 
inkluderande skolpolicy, och förespråkar sådana strategier som praktik med samarbetslag, 
handledning och inkluderande ledarskap. 

Högre standard genom fortbildning i Storbritannien (Wales) 

Storbritannien (Wales) genomför just nu en ambitiös utbildningsreform för att höja 
standarden och kvalitetsnivån. Den walesiska regeringen har infört program för att 
hjälpa lärare, skolledare och stödpersonal med deras fortbildning, med fokus på tre 
nivåer: 

• utveckling av grundkompetensen inom den enskilda skolan 

• utveckling av avancerad kompetens 
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Högre standard genom fortbildning i Storbritannien (Wales) 

• utveckling av specialistkompetens. 

Den walesiska regeringen erbjuder även ett program för professionellt lärande som ska 
ge alla yrkesutövare inom skolan hjälp att hantera möjligheterna och utmaningarna som 
den nya läroplanen innebär. Genom programmet får yrkesutövare stöd att utvecklas så 
att de kan förbättra resultaten för alla elever, även de med behov av extra stöd. 

I Ungern deltar utbildade pedagoger i planeringen och organisationen av de offentliga 
utbildningsinstitutionerna. Deras åsikter beaktas i utformningen av lärarexamen. I Portugal 
får skolledare och lärare praktisk utbildning genom det så kallade nationella programmet 
för främjande av framgång i skolan. 

I Kroatien har det nationella centret för extern utbildningsutvärdering inrättat en kommitté 
som ska utarbeta ett system för legitimering av modellärare i grund- och gymnasieskolan, 
liksom för lärarstudenter. Legitimeringssystemet bygger på fastställda kvalifikationskrav. 
Syftet med det är att lärarna ska bli attraktiva på arbetsmarknaden i Kroatien och i andra 
EU-länder. I Cypern får lärare på alla nivåer stöd genom fortbildning som anordnas av 
läraravdelningen vid pedagogiska institutet. Här ges praktiska utbildningskurser i kreativ 
undervisningspraktik, och man uppmuntrar till innovation och kritisk reflektion. 

I Irland finns en nationell stödtjänst för lärarfortbildning som erbjuder möjligheter till 
professionellt lärande för lärare och skolledare inom en rad områden som rör pedagogik, 
läroplan och utbildning. Dessutom finns det nationella rådet för specialundervisning som 
ger stöd till lärare inom området inkludering och elever med behov av särskilt stöd. Att 
utbildningsministeriet anser att effektivt ledarskap är viktigt i skolorna står klart genom att 
man inrättade centret för skolledarskap 2015. Detta center erbjuder en rad tjänster, från 
utbildning och introduktion för nya skolledare till kontinuerlig fortbildning genom hela 
skolledarkarriären. 

I Storbritannien (Nordirland) finns mentorstödsprogram för nya skolledare. Skolledarna 
uppmanas att inleda kompanjonskap och skapa sig ett nätverk med andra skolledare som 
kan stödja dem i deras arbete. Inspektören och styrelserna i skoldistriktet har som uppgift 
både att ifrågasätta och stödja rektorernas arbete. Ledarskapsprogrammet bygger på 
delegering, och man framhåller att alla med ledande arbetsuppgifter har ansvar för skolans 
framgång. 
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Västra Belfasts skolsamarbetsområde, Storbritannien (Nordirland) 

I västra Belfast finns några av Nordirlands mest eftersatta och missgynnade områden. 
Nio skolor i området samarbetar för att öka måluppfyllelsen för alla elever inom flera 
viktiga områden. Skolorna började samarbeta genom en så kallad påtvingad relation, där 
ett mindre finansieringsbidrag gavs för att uppmuntra samarbetet. Rektorerna träffades 
fem eller sex gånger per år för att diskutera frågor av gemensamt intresse. 

De undergrupper som bildades har alltmer gjort det möjligt för personalen att dela med 
sig och lära av varandras idéer och kunskaper. Alla skolorna har skapat bra relationer 
inom västra Belfasts kompanjonskapsråd, som ger tillgång till en rad olika myndigheter 
som är aktiva i området. 

Västra Belfasts skolsamarbetsområde har fått erkännande för sin praktik, som en följd av 
att de flesta av skolorna har kunnat uppvisa betydande förbättringar. En av skolorna fick 
högst resultat i hela Nordirland, medan en av de andra också låg bland de bästa (data 
från 2013). 

Annan policy som kan påverka färdighetsförvärvande och 
måluppfyllelse 

Utöver den information från och om länderna som beskrivits ovan tillhandahöll vissa länder 
information om skolorganisation, och den funktion som stöd och råd från specialister har 
när det gäller att öka elevernas måluppfyllelse. Dessa typer av policy behandlas nedan. 

Skolorganisation 

Många länder har berättat om andra policytyper som kan påverka elevers måluppfyllelse. I 
vissa länder berättar man till exempel om hur skolans organisation och ökad 
självständighet för skolor kan vara ett sätt att förbättra skolans effektivitet och uppnå 
bättre elevresultat. En sådan utveckling kan ses i Österrike, där utbildningen går mot att bli 
alltmer decentraliserad. Även i Nederländerna är decentralisering målet med policyn 
”Lämplig utbildning”. Tanken är att lokala intressenter ska kunna påverka 
färdighetsinlärningen genom att tillhandahålla inkluderande undervisning av bra kvalitet. 

I Estland har skolorna en hög grad av självständighet. Lärarna har viss frihet att välja vad 
som ska läras ut och hur undervisning och bedömning ska gå till. Ett annat exempel på ökad 
självständighet för skolor är Skottlands så kallade kompanjonskapsprogram för 
skolförbättring, ett lösningsfokuserat arbetssätt som ska motverka ojämlikhet i 
utbildningssystemet. Lärare och skolledare leder skolförbättringsarbetet, som 
karaktäriseras av ett gemensamt engagemang för bättre resultat för alla elever. 
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Specialiserade rådgivningscenter 

I sammanfattningen av den landsspecifika informationen från projektet om organisation av 
stödåtgärder framhölls 

att det kan vara mer kostnadseffektivt att öka lärarnas kompetens genom samarbete med 
bidrag från frivilligorganisationer och andra aktörer i samhället, samtidigt som man får mer 
enhetlighet i åtgärderna kring eleverna och deras familjer (European Agency, 2013a, s. 5). 

I några av länderna som deltog i enkäten i måluppfyllelseprojektet finns exempel på 
specialiserad rådgivning som hjälper till att förbättra möjligheterna för att eleverna ska 
uppnå goda resultat. I till exempel Budapest (Ungern) finns ett resurscenter som anordnar 
utbildning för elever med fysisk funktionsnedsättning, men som även fungerar som ett 
resurscenter som ger stöd till vanliga skolor. På liknande sätt samordnar Socialstyrelsen i 
Danmark specialiserad socialtjänst och utbildning om specialundervisning. En särskild enhet 
(VISO) har i uppdrag att tillhandahålla rådgivning genom att följa och samla in information 
om olika målgrupper och utarbeta särskilda arbetsrutiner. 

I Sverige får skolor och lärare hjälp från lokala resurscenter med stöd från 
Specialpedagogiska skolmyndigheten. Denna myndighet driver även fyra nationella 
resurscenter med specialistkompetens. I Irland finns det psykologer på 
utbildningsministeriet som arbetar för att utveckla inlärningsförmågan och den sociala och 
emotionella kompetensen hos alla elever. De prioriterar stöd till elever som riskerar att få 
problem med skolan och elever som har behov av särskilt stöd. Man arbetar efter en 
rådgivningsmodell, där fokus framförallt ligger på att stärka lärarnas förmåga att hjälpa 
dessa elever. 

Även Cypern har uppgivit att det är väldigt värdefullt med stöd från specialister inom 
pedagogisk psykologi som kan ge hjälp till elever, föräldrar och lärare. I Estland stöder man 
skolorna i deras arbete genom att erbjuda undervisnings- och karriärrådgivning, liksom 
särskilda tjänster för elever i behov av särskilt stöd från så kallade vägvisarcenter. 

I Nederländerna finns regionala center för skräddarsydd utbildning som går under namnet 
alliansen för lämplig utbildning, som hjälper flera vanliga skolor som har elever med behov 
av särskilt stöd genom servicecenter. Dessa skolor är de första att pröva särskilda modeller 
för att utvärdera behoven hos elever med inlärnings- eller beteendeproblem. I denna 
utvärdering tittar man på sådant som lärmiljön, klasskamraterna, lärarstrategier och skolan 
och föräldrarna, såväl som eleverna. 

I vissa länder efterfrågas en ändring av specialskolornas funktion. De föreslår att 
specialskolorna ska gå över från att erbjuda utbildning i särmiljöer, till att bli 
samarbetspartner till vanliga skolor där alla elever ska få kvalitetssäkrad utbildning. I 
många länder har man knutit närmare band mellan vanliga skolor och specialskolor, eller så 
har specialskolorna gjorts om till resurscenter. Exempelvis Litauen har uppgivit att man har 
gjort en omorganisation som innebär att specialskolorna har blivit multifunktionscenter 
som erbjuder många olika extratjänster (som sociala tjänster, samhällstjänster, offentliga 
tjänster och virtuella tjänster) för att tillgodose behoven i samhället. 

Vissa andra länder (till exempel Finland, Malta och Nederländerna) har uppgett att även 
specialprogram för vissa typer av elever eller för vissa områden har potential att påverka 
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färdighetsinlärningen och måluppfyllelsenivåerna. Malta har exempelvis investerat i ett 
antal fritidsprogram som ska hjälpa elever och deras föräldrar/vårdnadshavare med 
studierna. Programmen, som anordnas av stiftelsen för utbildningstjänster och den 
nationella läskunnighetsmyndigheten, riktar sig till både utsatta och andra elever och ska 
höja deras läs- och skrivkunnighet och grundläggande matematikkunskaper. 

Sammanfattning 

Enkäten i projektet för ökad måluppfyllelse har gett information om vilken policy och 
praktik som används för att minska skolavhopp och öka elevers måluppfyllelse. Många av 
dessa policyer handlar om att missgynnade elever ska få stöd, och att man ska arbeta för 
att elever som riskerar att marginaliseras och underprestera ska uppnå goda resultat. 
Andra åtgärder handlar om att finjustera läroplansramarna, betona kärnkompetenser och 
främja färdigheter som kan användas inom många olika områden. Allt fler börjar även inse 
vikten av att eleverna trivs och mår bra i skolan, samt av föräldrarnas/familjens delaktighet 
och nära samarbete med samhället runtomkring. 

De olika länderna börjar alltmer försöka hitta ett balanserat system vad gäller bedömning 
och utvärdering, där man mäter andra värdefulla aspekter i systemet utöver rena 
skolresultat. I de flesta länder samlar man in data på skolnivå i kvalitetssäkrings- och 
ansvarsutkrävande syfte, oftast genom interna rutiner och externa utvärderingar, som 
skolinspektioner. Endast några länder uppgav att de systematiskt använder sig av enkäter 
bland intressenter i kvalitetssäkringssyfte, trots att sådana kan vara till väsentlig hjälp i 
skolförbättringsprocesser. 

I många länders policy ingår även att stärka lärare och skolledare i deras yrkesroller, och 
man börjar se fördelarna med samarbetspraktik vad gäller fortbildning och stöd. 
Informationen om länderna ovan visar att kontinuerligt stöd till lärare och skolledare kan 
vara ett strategiskt sätt att stärka skolornas möjligheter att öka alla elevers måluppfyllelse. 

Utöver information om den huvudsakliga utvecklingen på policyområdet har länderna även 
berättat om flera olika slags policyutmaningar när det gäller ökad måluppfyllelse. Detta 
behandlas utförligare i nästa kapitel. 
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4. DE FRÄMSTA UTMANINGARNA NÄR DET GÄLLER 
ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE 

I enkäten i projektet om ökad måluppfyllelse berättade de deltagande länderna om vad de 
såg som de främsta utmaningarna när det gäller att minska ojämlikheten och öka elevernas 
måluppfyllelse. I detta kapitel diskuteras dessa utmaningar. Diskussionen bygger på 
information från enkätsvaren, arbetet i skolsamarbetsområdena, samtal i projektets 
webbaserade forum och bidrag från experter som inkommit vid projektbesök och 
projektmöten. I diskussionen om potentiella lösningar på de olika utmaningarna som tas 
upp hänvisas även till aktuell forskning. Syftet med detta kapitel är att hjälpa länder att 
utarbeta evidensbaserade strategier för att öka alla elevers måluppfyllelse. 

Inkluderande undervisning och ökad måluppfyllelse 

Analysen av informationen från länderna visar att många av European Agencys 
medlemsländer ser inkludering som en strategi som kan öka måluppfyllelsen och ge alla en 
lyckad skolgång. Fördelarna med inkluderande praktik har slagits fast i tidigare arbeten från 
European Agency (European Agency, 2012a, 2013b). Det finns nationella och 
internationella policykrav på alla elevers fulla deltagande i lokala skolor. I många länder 
ifrågasätter man dock kvaliteten på den undervisning som ges i inkluderande miljöer. 

I projektenkäten uppgav många länder (till exempel Cypern, Estland, Finland, Island, 
Luxemburg, Spanien, Storbritannien (England), Sverige, Ungern och Österrike) att de 
upplevde svårigheter med att utarbeta och följa en policy om inkluderande undervisning. 
Här är några av de upplevda svårigheterna: 

• antalet elever som bedömts ha en funktionsnedsättning och/eller behov av särskilt 
stöd som fortfarande inte deltar i den ordinarie utbildningen 
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• pedagogernas brist på kunskaper och färdigheter rörande inkluderande 
undervisning 

• bristen på samordning mellan skola, hälsovård och socialtjänst när det gäller 
insatser för elever med funktionsnedsättning/behov av särskilt stöd. 

I vissa länder finns det stora variationer i kvantitet och kvalitet på stödet mellan kommuner 
och regioner, med skillnader i skolkultur vad gäller beviljande av stöd, tid för gemensam 
planering och användning av digital undervisning. 

Svårigheter kan uppstå som en följd av otydlighet om vad som menas med inkluderande 
undervisning och ökad måluppfyllelse och förhållandet däremellan. I vissa länder finns det 
inga tydliga riktlinjer om vad som förväntas när det gäller inkluderande undervisning och 
ingen gemensam uppfattning om vad inkluderande undervisning och mångfald innebär. 
Många har fortfarande en snäv uppfattning om att inkludering i princip handlar om att 
placera elever som behöver särskilt stöd i vanliga klasser. Lärare och andra intressenter ser 
ett behov av att kunna erbjuda individualiserade undervisningsmetoder (och kanske även 
särskild bemanning) för dessa elever. Många tror, förståeligt nog, att inkludering innebär 
behov av extra resurser och att det därför är orealistiskt och ogenomförbart. Av denna 
anledning har man i många länder ännu inte helt och hållet genomfört reformerna i 
skolorna, trots att det finns nationell policy om det. 

Dessa svårigheter visar att det behövs ett paradigmskifte och en attitydförändring och nya 
värderingar bland alla intressenter. En av huvudprinciperna i projektet om ökad 
måluppfyllelse var att inkluderande undervisning bör ses som en organisationsprincip som 
ger skolorna möjlighet att arbeta med rättvisa, så att alla elever får möjlighet att inhämta 
kunskaper och upptäcka sina styrkor och sin begåvning. 

När det gäller ökad måluppfyllelse visar svaren som länderna uppgett i projektenkäten att 
följande bör ingå i policyinitiativ för att minska ojämlikheterna i utbildningssystemet och 
skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever: 

• fokus på förvärvande av kärnkompetenser (läs- och skrivkunnighet/grundläggande 
matematikkunskaper) 

• stöd till elever som riskerar att underprestera 

• lyckad övergång mellan olika stadier i utbildningen 

• större engagemang och färre avhopp 

• arbete för elevers hälsa och trivsel som förutsättningar för lyckad skolgång 

• ökat samarbete med föräldrar, vårdnadshavare och det omgivande samhället. 

Initiativ för att åstadkomma inkluderande praktik ses dock ofta som något ”extra” i stället 
för en självklar del i policy och praktik inom utbildning. Av resultaten från projektet om 
ökad måluppfyllelse framgår att man måste fokusera på särskilda strukturer och processer 
för att säkerställa att dessa ger alla lika möjligheter. Det kan till exempel röra sig om sådant 
som 

• olika elevindelning 

• personal- och resursfördelning 
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• tillgänglighetsanpassat undervisningsmaterial 

• delaktighet i skolans aktiviteter utöver undervisningen 

• möjligheter till intyg och bevis på framsteg och måluppfyllelse. 

De flesta svårigheter överbryggas mest effektivt genom åtgärder som är bra för alla elever. 
Projektet har visat att inkluderande skolsamarbetsområden är effektiva när det gäller att 
öka rättvisa, och se till att alla elever få de möjligheter och det stöd de behöver för att nå 
sina mål. I skolsamarbetsområden stöder intressenter varandra och kan på så sätt öka sin 
förmåga och sin kapacitet att ta ansvar för och sätta värde på alla elever. I projektet 
framkom att man måste undvika praktik som leder till nya och mer subtila former av 
segregering i vanliga klasser (Florian et al., 2017). I skolsamarbetsområden kan man i stället 
öka flexibiliteten vad gäller organisation, undervisnings- och studiemetoder och 
användningen av specialiststöd, undervisning med en vanlig lärare och en speciallärare 
och/eller undervisning i små grupper till gagn för alla elever. I projektet framgick även att 
det är viktigt att eleverna mår bra och trivs för att de ska lära sig något (särskilt när det 
gäller att förvärva ett ”utvecklande och utvidgat tankesätt”), samt att det är viktigt med 
samarbete med andra stödtjänster och att föräldrar och samhället runtomkring måste vara 
mer engagerade. I Key Actions for Raising Achievement: Guidance for teachers and school 
leaders [effektiva åtgärder för ökad måluppfyllelse: vägledning för lärare och skolledare ] 
(European Agency, 2018) finns mer information och fler exempel på åtgärder som är bra 
för alla elever. 

Ökat elevdeltagande och engagemang 

I inkluderande praktik är det möjligt att åstadkomma verkligt elevdeltagande och att var 
och en får rättvis möjlighet till personlig utveckling. I projektenkäten berättade länderna 
om flera olika policyinitiativ riktade mot elever som ansågs löpa risk att underprestera. I 
sådana initiativ tar man dock inte alltid hänsyn till den stora variation som kan finnas 
mellan eleverna som man kategoriserat och placerat in i en och samma grupp. Åtgärderna 
kan därför vara bättre för vissa elever än för andra. Man måste alltså titta på varje enskild 
elevs deltagande och engagemang. 

Att eleverna är engagerade anses ofta vara avgörande för att de ska kunna ta till sig 
undervisningen. Det råder dock delade meningar om exakt vad som menas med 
engagemang. OECD har dock definierat det som den utsträckning som eleverna identifierar 
sig med och sätter värde på studieresultat och deltar i undervisningen liksom i skolans 
andra aktiviteter (2003, s. 8). När det gäller begreppet delaktighet har Unicef beskrivit det 
som en pågående process, där barns åsikter beaktas och barnen är aktivt involverade i 
beslutsfattande på olika nivåer i frågor som rör dem (2013, s. 7). 

Utifrån dessa definitioner framstår det som tydligt att praktiken måste vara elevcentrerad 
för att engagemang och delaktighet ska kunna ökas. Det handlar alltså om personligt 
lärande, vilket inte är samma sak som differentiering eller individualisering. Även om 
många lärare differentierar uppgifter för olika elever eller grupper, så leds lektionerna 
fortfarande av läraren snarare än av eleverna själva. Personligt lärande innebär att man 
alltmer låter eleverna själva ta ansvar för sitt lärande i stället för att ge alla samma material 
och samma uppgifter, vilket kan missgynna eller marginalisera vissa elever. Med personligt 
lärande måste lärarna se eleverna som individer, och planera tillsammans med dem och ge 
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var och en alternativ. I stället för individualiserad undervisning måste det finnas flexibilitet 
att kunna erbjuda en mängd möjligheter, så att eleverna kan få personligt lärande och det 
stöd de behöver. 

I denna process är elevens röst avgörande när studierna planeras och stöd ges. I stället för 
att kategorisera elever (vilket ofta görs efter uppfattade funktionsnedsättningar) bör man 
utgå från att alla elever har ett antal behov som är gemensamma. Det kan till exempel röra 
sig om läroplan och kunskapsmål, kognition, undervisningens upplägg, motivation och 
personliga faktorer. Unesco (2017) noterar att eleverna själva är en underutnyttjad resurs 
som kan överbrygga hinder för delaktighet i lektionerna och bidra till bättre möjligheter till 
lärande för alla i klassen. Se litteraturgenomgången i måluppfyllelseprojektet för mer 
information om personanpassad undervisning och personligt lärande (European Agency, 
2016a, avsnitt 6.2: Personligt lärande). 

Resultaten från måluppfyllelseprojektet visar vidare att läroplanen är viktig och att det 
måste finnas flexibilitet. Ämneskunskaper är naturligtvis viktigt, men 
skolsamarbetsområdena i projektet fick utforska fördelarna med så kallad djupinlärning 
med fokus på kärnkompetenser. Det innebär att man slutar se varje ämne för sig och 
i stället arbetar med noga planerade möjligheter som ska främja framåtskridande och 
kontinuitet, särskilt i övergångar mellan utbildningsfaser. Bristfällig planering mellan 
ämnena kan leda till att samma typ av aktivitet upprepas på de olika lektionerna. Då får 
inte eleverna den utmaning som de behöver för att uppnå kärnkompetenser, och det kan 
leda till att eleverna tappar engagemanget. 

Skolsamarbetsområdena i måluppfyllelseprojektet använde flera olika metoder för att 
komma till rätta med de problem som tagits upp i detta avsnitt. I Key Actions for Raising 
Achievement: Guidance for teachers and school leaders [effektiva åtgärder för ökad 
måluppfyllelse: vägledning för lärare och skolledare] finns mer information och fler 
exempel (European Agency, 2018). 

En slutsats för policyarbetet i länderna kan dras från ovanstående diskussion: Det behövs 
en rättighetsbaserad strategi för utbildning och elevdeltagande och elevengagemang i ett 
inkluderande skolsystem. Inkludering bör vara en princip att följa när man skapar ett 
rättvisare elevcentrerat system. 

Kvalitetssäkring och ansvarsskyldighet 

Måluppfyllelseprojektet har bekräftat den utmaning som Europeiska unionens råd (2017b) 
noterat, nämligen att hitta rätt balans mellan självständighet och ansvarsskyldighet. 
Kvalitetssäkringssystemen måste vidareutvecklas, med bland annat självutvärdering, liksom 
kvantitativ och kvalitativ utvärdering, utifrån en bland intressenterna gemensamt fastställd 
uppfattning om vad som menas med skolutveckling. 

Det är viktigt att alla modeller för kvalitetssäkring, ansvarsskyldighet och 
ansvarsutkrävande bygger på objektiva bedömningar och välgrundade bevis i en process 
som tydligt förklarats för intressenterna. Det kan finnas en eller flera olika modeller i ett 
nationellt system. Det som är viktigt är dock att kraven på att praktiken måste följa 

http://www.european-agency.org/publications/reviews/raising-the-achievement-of-all-learners-in-inclusive-education-literature
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särskilda normer och/eller på att vissa resultat måste uppnås inte får gå ut över 
yrkesansvaret. 

I projektenkäten var det endast ett fåtal länder som bokstavligen uttryckte oro över sina 
nationella mekanismer för kvalitetssäkring och ansvar. Litteraturen visar dock att denna 
fråga fortfarande är en utmaning både i och utanför Europa. 

En del länder uppgav att inspektionsprocessen utgjorde ett hinder för det samarbete som 
behövs för att kunna arbeta mot kvalitetsförbättringar. Inspektioner har länge varit en del 
av de nationella systemen för kvalitetssäkring, men det finns dock vetenskapliga rön på 
europeisk nivå som varnar för oönskade konsekvenser. Det kan röra sig om sådant som att 
läroplanen snävas in och vissa ämnen nedprioriteras, eller att lärarna avhåller sig från att 
experimentera med nya undervisningsmetoder (Ehren et al., 2015). 

I vissa länder (till exempel Finland) lyckas man undvika sådana konsekvenser genom ett 
system med yrkesansvar som bygger på förtroende. I andra länder (som alla riksdelar i 
Storbritannien) används självutvärdering (antingen för sig eller tillsammans med 
inspektioner) för att uppmuntra skolorna att ta ansvar för skolans och elevernas resultat. 
Faktum är att Europeiska kommissionen (2015) noterat att det är en kvalitetssäkring i sig 
att låta intressenter i hög grad vara inblandade i utformningen och genomförandet av 
kvalitetssäkringen på alla nivåer (system-, lokal- och skolnivå). Det är med andra ord när 
alla intressenter tar ansvar för kvaliteten på den utbildning som erbjuds, och arbetar för att 
hela tiden förbättra den, som det är mer sannolikt att beslut om kvalitetssäkring faktiskt 
omsätts i praktiken. I måluppfyllelseprojektet framhålls vikten av att alla intressenter deltar 
i skolornas självutvärderingar. Mer information om detta finns i dokumentet Ökad 
måluppfyllelse för alla elever: Resursstöd för självutvärdering (European Agency, 2017a). 

Mäta elevernas resultat 

I måluppfyllelseprojektet framkom att standardisering och starkt fokus på ämneskunskaper 
fortfarande är det som dominerar i många länder. Detta synsätt ger upphov till betydande 
utmaningar i dagens alltmer mångfaldsbetonade klassrum i och med att det kan begränsa 
möjligheterna till lärande och påverka utsatta elever negativt. I vissa länder har 
examinationssystemet lett till att läroplanen snävats in och att vissa ämnen (som drama, 
bild och andra estetiska ämnen) riskerar att trängas undan. Ett annat problem är att lärarna 
undervisar endast för att eleverna ska klara proven, och inte för att ge eleverna djupare 
förståelse. Detta ger mindre tid till formativ återkoppling och till att utveckla elevernas 
personliga färdigheter. 

I projektet diskuterades olika sätt att ”mäta” elevers måluppfyllelse och resultat på längre 
sikt. Deltagarna i projektet var överens om att betyg och provresultat kan vara bra ur 
summativ synpunkt och i jämförelsesyfte, men att det behövs mer djupgående 
information. Med hjälp av sådan information kan lärarna se om det har skett missförstånd, 
och kan anpassa den vidare undervisningsprocessen utifrån vad eleverna vet, kan och 
förstår. 

En annan svårighet med högfrekventa examinerande bedömningar rör elever med 
funktionsnedsättning/behov av särskilt stöd. De kan missgynnas om inga anpassningar görs 
för att de ska kunna delta i examinationerna. Nationella insatser för högre PISA-resultat 
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kan även det leda till att elever med funktionsnedsättning/behov av särskilt stöd tas ur den 
vanliga skolan eftersom man är rädd att de ska sänka provresultaten. 

Vid den avslutande konferensen i projektet om ökad måluppfyllelse 2017 i Malta 
kritiserade den maltesiska utbildnings- och arbetsmarknadsministern, Evarist Bartolo, den 
stora betydelse som tillmäts de internationella PISA-mätningarna. Han poängterade 
följande: 

Man måste göra misstag för att lära sig och nå måluppfyllelse. De skolmodeller som 
straffar misstag sviker eleverna. Vi måste på något sätt skapa en miljö i skolan där vi får 
eleverna att förstå att det är mänskligt att fela (Bartolo, 2017). 

Det står klart att beslutsfattare måste förstå att universalmodellen inte passar alla. De bör 
även förstå och ta itu med de potentiellt motverkande funktionerna i formativa och 
summativa bedömningar och utarbeta ett ändamålsenligt helhetssystem för bedömning. 
Av litteraturgenomgången i projektet om ökad måluppfyllelse framgick att formativ 
bedömning och återkoppling är de bästa sätten att uppnå måluppfyllelse, eftersom eleven 
då sätts i centrum för bedömningsprocessen (European Agency, 2016a). Enhetliga 
bedömningsgrunder bör utarbetas med utgångspunkt i gemensam planering på skolorna 
(Kefallinou och Donnelly, 2016), där man på ett ändamålsenligt sätt använder både 
formativ och summativ bedömning på nationell nivå. 

Till sist är det även viktigt att beslutsfattare ger förutsättningar för att det ska finnas olika 
möjligheter att få bevis på sina kunskaper som är värdefulla både för den enskilde och för 
andra. Dessa möjligheter bör innefatta ”bredare” kunskaper (Kefallinou och Donnelly, 
2016), mer praktiska och yrkesförberedande studievägar och olika alternativ för elever som 
inte har möjlighet att delta i de nationella examinationerna. I Key Actions for Raising 
Achievement: Guidance for teachers and school leaders [effektiva åtgärder för ökad 
måluppfyllelse: vägledning för lärare och skolledare] finns exempel på sådan praktik i 
projektets skolsamarbetsområden (European Agency, 2018). 

Nationell datainsamling 

Enligt projektenkäten är det i synnerhet data om färdigheter och måluppfyllelse på 
nationell nivå som är intressant i ländernas bedömnings- och utvärderingssystem, särskilt i 
kärnämnen och kärnkvalifikationer. Om man vill ha ett mer sammanhängande system för 
kvalitetssäkring och ansvarsskyldighet bör man dock gå längre än att endast samla in data 
på elevnivå och även samla in data om kvaliteten på undervisningen och inlärningen. Man 
bör även se till att samla in data för att se vilka elever som kan löpa risk att underprestera. I 
måluppfyllelseprojektet framkom att insamling av sådana data är ytterst viktig om man vill 
se om åtgärderna som vidtagits för att hjälpa lågpresterande elever och främja rättvisa har 
varit effektiva. 

Etiska dilemman och personlig integritet i samband med datainsamling måste beaktas. Det 
är dock viktigt att man hittar sätt att ta med alla elever i beräkningen på ett finkänsligt och 
respektfullt sätt. I detta arbete bör hänsyn även tas till förutsättningarna i landet i fråga, 
samtidigt som jämförbarhet bör hållas i åtanke. Beslutsfattare bör även vara medvetna om 
vilka konsekvenser klassificering kan få. Det finns risk för överklassificering av elever från 
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vissa etniska eller socioekonomiska minoritetsgrupper, liksom för lägre förväntningar och 
stigmatisering samt för att förhållandet till klasskamraterna påverkas. 

Beslutsfattarna måste ta hänsyn till de långsiktiga effekterna av ansvarsskyldighetssystem 
(till exempel undervisning för bra provresultat, en inskränkt läroplan och hinder för elever 
med funktionsnedsättning). Så som diskuterats i föregående avsnitt i denna rapport bör 
länderna vara medvetna om vilka konsekvenserna kan bli om man litar för mycket på en 
enskild åtgärd, som avgörande prov. De bör i stället arbeta för att skapa ett mer balanserat 
sätt att se på prov och bedömning. 

När Lani Florian 2013 talade på European Agencys internationella konferens (2014) 
betonade hon vikten av information om tillgänglighet och rättvisa. Hon noterade dock att 
det råder en viss brist på data från länderna som kan ge svar på frågor om inkludering. Hon 
menade att man även behövde data om metoder och pedagogisk praktik om man ville 
undvika anpassning av undervisningen och marginalisering av utsatta elever enligt vad som 
beskrivits ovan (ibid.). 

Det står klart att det behövs ansvarsskyldighet på individ-, skol- och systemnivå för att man 
ska kunna fatta informerade beslut om värde för pengarna och kvalitet. Det behövs även 
information om utgångspunkter, processer och resultat, enligt vad som beskrivits i 
European Agencys tidigare arbeten om indikatorer för inkluderande undervisning 
(European Agency, 2009). Här följer exempel på vad som menas med utgångspunkter, 
processer och resultat: 

• Utgångspunkter: elevernas startnivå, lärarnas erfarenhet och kvalifikationer, annan 
personal och andra resurser, skolan/åtgärder, lokalerna, lagstiftning och policy, 
storleken på anslagna medel. 

• Processer: program/insatser, läroplan, pedagogik, bedömningsorganisation, 
värdegrund. 

• Resultat: studieresultat och andra resultat, övergångar, avslutad utbildning, 
sysselsättning efter avslutad skolgång, fysisk och psykisk hälsa. 

Som en del i en eventuell översyn av nationella ansvarsskyldighetssystem är det därför 
viktigt att man utnyttjar flera olika typer av mått för att kontrollera både kvalitet och 
rättvisa när det gäller möjligheter, resultat och resurser (Cook-Harvey och Stosich, 2016). 
Kommuner och skolor bör utarbeta bedömningsformer som är anpassade efter de 
förutsättningar som råder hos dem och mäta alla aspekter i sin praktik. En av 
bedömningsformerna kan vara självutvärdering, som stöd för kontinuerlig förbättring vid 
sidan av resultat- och provdata. European Agency har uttryckt det så här: 

Det är av avgörande vikt att självutvärdering, tillsammans med andra källor till 
information, som externa inspektioner och elevernas resultat och måluppfyllelse, får tjäna 
som ett av underlagen vid beslutsfattande. Denna typ av information kan utgöra grunden 
för gemensam kritisk reflektion om praktik samt bidra till visionära förbättringsplaner som 
kan leda till förbättringar på enskilda skolor såväl som av systemet (European Agency, 
2017a, s. 5). 

Det måste finnas stödsystem med tillräckliga resurser för skolor och samhällsinsatser för 
att det ska gå att öka förmåga och kapacitet och åstadkomma förändring, så att 
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intressenter kan ta gemensamt ansvar för att öka alla elevers måluppfyllelse. I Key Actions 
for Raising Achievement: Guidance for teachers and school leaders [effektiva åtgärder för 
ökad måluppfyllelse: vägledning för lärare och skolledare] (European Agency, 2018) finns 
exempel på skolledare som arbetar med ansvarighetssystemet för att säkerställa att dessa 
fungerar som stöd för skolutveckling och elevframgång. 

Ainscow sammanfattar det så här: 

Vi bör mäta det som är värdefullt i stället för att, som ofta är fallet, värdesätta det vi kan 
mäta. Data insamlade på systemnivå måste ge en bild av alla elevers närvaro, delaktighet 
och måluppfyllelse, med särskilt fokus på de grupper av elever som anses löpa risk för 
marginalisering, utanförskap och underprestation (2016, s. 148). 

Det finns en mer djupgående analys av bedömning och ansvar i Inclusive Assessment: 
Issues and Challenges for Policy and Practice [inkluderande bedömning: problemställningar 
och utmaningar för policy och praktik] (Kefallinou och Donnelly, 2016). Mer information 
om självutvärderingsprocesser finns i Key Actions for Raising Achievement: Guidance for 
teachers and school leaders [effektiva åtgärder för ökad måluppfyllelse: vägledning för 
lärare och skolledare ] (European Agency, 2018) och i Ökad måluppfyllelse för alla elever: 
Resursstöd för självutvärdering (European Agency, 2017a). 

Utbildning och fortbildning för lärare och skolledare 

En annan stor utmaning på systemnivå som länderna tog upp i projektenkäten handlar om 
utbildning och fortbildning för lärare och skolledare. Många länder (som Belgien, Finland, 
Lettland, Malta, Nederländerna, Storbritannien (England) och Sverige) pekade på behovet 
av att stärka lärares och skolledares yrkesroll och vidareutveckla deras karriärstruktur. 
Lärare och skolledare måste höja sin förmåga, kompetens, färdighet och motivation för att 
kunna ge alla elever rättvisa möjligheter till bra skolresultat och goda förutsättningar för att 
bra liv. 

Uppgifter från projektenkäten visar att vissa länder fäster särskilt stor vikt vid att utbilda 
lärare som ska arbeta med invandrarelever (till exempel Slovakien) och elever med 
funktionsnedsättning eller behov av extra stöd (till exempel Storbritannien (Wales)). I 
synnerhet fokuserar man på att utveckla lärarnas kärnkompetenser i att bedöma, anpassa 
material och sätta upp mål för elever med skiftande behov. 

I European Agencys projekt om lärarutbildning som främjar inkludering (TE4I) undersöktes 
den utbildning och kompetensutveckling som lärare fick i att hantera mångfaldsfrågor. 
Framförallt togs en kompetensprofil för lärare fram. Här beskrivs fyra grundvärderingar 
som bör genomsyra allt arbete läraren utför, samt de kompetensområden som kan knytas 
till värderingarna: 

• att sätta värde på elevers olikheter 

• att stödja alla elever 
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• att arbeta med andra 

• personlig professionell utbildning (European Agency, 2012b, s. 7). 

Profilen kan även användas som ett reflektionsverktyg som kan öka personalens förmåga, 
så att de känner sig säkra på att de klarar av att hjälpa alla elever. Den är utformad för att 
användas i grundutbildningen för lärare. Den kan dock även användas som utgångspunkt 
för fortbildning i grupp ute i skolorna, något som resultaten från måluppfyllelseprojektet 
antyder är nödvändigt för alla lärare. 

I måluppfyllelseprojektet har det framkommit att det som behövs är arbetsplatsförlagda 
praktiska kompetenshöjningsmöjligheter för lärare och tillgång till högkvalitativ fortbildning 
som uppmuntrar till forskning och innovation, i stället för instruktioner från experter och 
enstaka korta kurser. För att detta ska vara möjligt måste fortbildningspraktiken förändras, 
så att man slutar se lärarna som användare av forskning som utförts av andra. I stället bör 
lärarna ses om resurser som löser problem tillsammans, hjälper varandra med möjliga 
lösningar och prövar olika arbetssätt för olika elever och olika situationer. 

I European Agencys arbete om att stärka lärares förmåga (European Agency, 2015b) 
noterades att fortbildning och stöd till lärare bör innefatta olika modeller för 
samarbetsorienterad, evidensbaserad praktik där skolledare, externa experter och olika 
aktörer i det omgivande samhället deltar. I Key Actions for Raising Achievement: Guidance 
for teachers and school leaders [effektiva åtgärder för ökad måluppfyllelse: vägledning för 
lärare och skolledare] finns exempel på sådan praktik (European Agency, 2018). 

Länderna som svarade på projektenkäten uppgav att skolledarna är nyckelfigurer när det 
gäller att genomföra förändringar och systemförbättringar. Vissa länder betonade även 
vikten av att skolledare får lämplig fortbildning för att de ska kunna arbeta för 
skolförbättring. De föreslog att denna fortbildning borde innefatta sådant som samarbete 
mellan lärare, engagemang från föräldrarna och samverkan med det omgivande samhället, 
precis som nämnts ovan. De bör även få lära sig om uppföljning och återkoppling och hur 
man utnyttjar resurser på bästa sätt, särskilt när det gäller missgynnade elever och de som 
riskerar att underprestera. Det står även klart att skolledare behöver fortgående stöd, från 
till exempel huvudlärarkolleger, som kan dela med sig av sin praktik för att både lärare och 
elever ska utvecklas i skolorna. 

I måluppfyllelseprojektet framkom att delat ledarskap och flexibla skolorganisationer är 
verkningsfulla strategier för bättre skolresultat. Sådana strategier bör ingå i 
ledarskapsutbildningen. Så som framkommit i litteraturgenomgången (European Agency, 
2016a) bör skolledare ha god förmåga att fördela uppgifter och ansvar, ta ansvar för 
lärarnas kompetensutveckling och elevernas framgång, lyssna på elevernas röster och 
skapa de förutsättningar som behövs för att lärarna ska kunna förbättra sin praktik. I Key 
Actions for Raising Achievement: Guidance for teachers and school leaders [effektiva 
åtgärder för ökad måluppfyllelse: vägledning för lärare och skolledare ] finns exempel på 
framgångsrikt ledarskapsarbete (European Agency, 2018). 
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Skolornas styrning och finansiering 

Skolornas styrning och finansiering var ingen fokusfråga i måluppfyllelseprojektet. Det är 
dock tydligt att dessa faktorer påverkar hur skolor och utbildningssystem utvecklas, och 
dessa nämndes även som en utmaning i projektenkäten. I vissa länder (till exempel 
Slovakien och Storbritannien (Nordirland och Skottland)) uppgav man att skolorna hade 
problem med att uppfylla kraven i policyramen på grund rådande ekonomiska 
åtstramningar. 

När det ska sparas pressas skolorna att göra mer med betydligt mindre. Länder med svåra 
ekonomiska problem rör sig ofta mot decentralisering i syfte att öka skolornas effektivitet. 
Decentralisering är dock ingen enkel process eftersom många olika funktioner måste 
fungera effektivt ihop. I Österrike har man till exempel noterat att skolornas ökade 
självständighet i vissa fall har lett till att de fäster mindre uppmärksamhet vid nationella 
krav. Den absoluta uppdelningen mellan så kallad top-down- och bottom-up-strategier 
kvarstår, och det finns många detaljer som måste utredas i de enskilda länderna. I 
European Agencys seminarierapport om decentralisering i utbildningssystem finns en 
utförligare diskussion om denna fråga (European Agency, 2017b). 

Det är tydligt att det behövs bättre resursfördelning för att åstadkomma rättvisare 
möjligheter och förbättra resultaten för alla elever. I OECD:s (inget datum) 
skolresursgenomgång föreslås att följande fyra faktorer analyseras för bättre effektivitet i 
resursanvändningen på skolor: 

• effektiv resursstyrning inom skolsystemet 

• effektiv fördelning av resurser inom systemet 

• effektivt utnyttjande av resurser när de anslagits för särskilda prioriteringar och 
program 

• effektiv administration av resurser på olika nivåer i systemet. 

I European Agencys arbete om finansiering har det på senaste tiden även framkommit att 
det är ytterst svårt att bedöma vilka som är de mest kostnadseffektiva insatserna för att 
förbättra elevers resultat med tanke på elevernas skiftande behov i inkluderande system 
(European Agency, 2016c). 

I projektet om finansiering av inkluderande utbildning framkom även att 

• typen av finansiering påverkar kategoriseringen av elever 

• det ökade antalet elever som bedöms ha behov av extra stöd är direkt kopplat till 
om det i systemet för inkluderande undervisning finns möjligheter för 
intressenterna att förverkliga ambitionen om inkludering 

• styrningsmekanismer leder till fragmenterade system för inkluderande undervisning 
och skapar inte förutsättningar för interinstitutionellt samarbete och samordnade 
stödåtgärder 

https://www.european-agency.org/publications/ereports/decentralisation-in-education-systems-seminar-report


 
 

Erfarenheter från policy och praktik i Europa   53 

• bristen på data för uppföljning av policy för inkluderande undervisning leder till att 
beslutsfattare inte kan se vilka resultaten blir, i skolan såväl som i resten av livet 
(ibid.). 

Så som noterats i projektet om organisation av stödåtgärder (European Agency, 2014) bör 
skolorna i stället för att försöka klara sig med den begränsade mängd ”extra” resurser som 
de kan få, skapa kostnadseffektiva nätverk för stöd och olika former av 
kompetensutveckling och fortbildning där man samarbetar med lokala intressenter. Att 
utnyttja resurserna annorlunda genom att sluta med segregerande praktik, det vill säga 
sådant som separata enheter och klasser, kan leda till ett mer effektivt utnyttjande av 
resurserna för elevstöd. På detta sätt förbättras även skolornas och intressenternas 
förmåga att uppfylla elevernas alltmer varierande behov. 

I måluppfyllelseprojektet betonas behovet av mer samarbete på ministeriumsnivå såväl 
som på lokal nivå (till exempel mellan vård, socialtjänst och skola), vilket också 
rekommenderats i andra av European Agencys projekt (bland andra de om lärarutbildning 
som främjar inkludering och organisation av stödåtgärder), eftersom detta kan leda till att 
resurserna utnyttjas mer effektivt. Ett mer holistiskt synsätt när det gäller investeringar kan 
leda till bättre ändamålsenlighet och effektivitet på lång sikt. Att lägga finansiering på 
stödåtgärder i förskolan har till exempel visat sig leda till bättre elevresultat i senare 
utbildningsfaser (OECD, 2017). 

Det har även visat sig att samarbete mellan skolor/skolsamarbetsområden och föräldrar 
och det övriga samhället har stor betydelse när det gäller elevresultat (se European 
Agency, 2016a för mer information). I Key Actions for Raising Achievement: Guidance for 
teachers and school leaders [effektiva åtgärder för ökad måluppfyllelse: vägledning för 
lärare och skolledare] finns specifika exempel på samarbete mellan skolor och föräldrar och 
övriga samhället (European Agency, 2018). 
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5. HUR TACKLAR VI UTMANINGARNA – LÄRDOMAR 
FRÅN PROJEKTARBETET 

Fokus i det praktiska arbetet som utfördes av skolsamarbetsområdena i 
måluppfyllelseprojektet låg på några av de svåraste utmaningarna när det gäller att öka 
måluppfyllelsen. I detta avsnitt sammanfattas lärdomarna från detta projektarbete. Här har 
även enkätuppgifter från länderna använts, liksom projektforskning och bidrag från 
projektdeltagare i de olika länderna. I Key Actions for Raising Achievement: Guidance for 
teachers and school leaders [effektiva åtgärder för ökad måluppfyllelse: vägledning för 
lärare och skolledare] finns mer information om resultaten från projektet, liksom praktiska 
exempel (European Agency, 2018). 

Inom ramen för måluppfyllelseprojektet upprättades en Europaomfattande lärgrupp som 
skulle tjäna som samlingspunkt för olika perspektiv. Deltagarna uppmuntrades att inte 
endast bidra med information, utan att även kritiskt granska policy och tänka kreativt runt 
varför deras egen praktik ser ut som den gör. Av undersökningen i skolsamarbetsområdena 
som ingick i projektet framgick att man måste göra det bästa möjliga av de resurser man 
har genom att ta det intellektuella och sociala kapitalet och använda det till organisatorisk 
utveckling, förändring och förbättring. 

Projektet byggde vidare på European Agencys tidigare arbete, särskilt projektet om 
organisation av stödåtgärder. Det ger alltså ytterligare belägg för att det är bäst att gå över 
från individuellt stöd (ett kompensatoriskt arbetssätt) till att öka alla skolors förmåga att ge 
alla elever stöd av bra kvalitet mer proaktivt (genom interventioner och förebyggande 
insatser) (European Agency, 2014). Projektet ger stöd för en syn på inkluderande 
undervisning som en sorts megastrategi för ökad måluppfyllelse för alla elever (Mitchell, 
2014, s. 27), i och med att inkluderande undervisning innebär utmaningar som leder till 
bättre praktik i klassrummet, bättre skolledarskap och bättre organisation. 

Arbetet i skolsamarbetsområdena har visat att följande ger goda resultat: 

• åtgärder för att alla elever ska må bra och trivas och förstå att färdigheter och 
egenskaper är något som kan förvärvas genom hårt arbete med rätt fokus och 
tålamod 

• flexibla möjligheter till lärande som ger kontinuitet och framåtskridande genom alla 
faser i utbildningen, och som säkerställer att utbildningen är relevant för att 
eleverna ska klara sig i livet och på arbetsmarknaden 

• delat ledarskap och mer samarbete mellan personal i skolan 

• samarbete med föräldrar, vårdnadshavare och familjer för att höja elevernas 
ambitioner och delaktighet 

• samarbete med det övriga samhället och arbetsgivare för att öka relevansen i 
läroplanen och i vad som lärs ut, liksom möjligheterna till sysselsättning. 

Av projektet har även framgått att vi behöver titta på skolutveckling ur ett ”inkluderande 
perspektiv”. Fokus bör ligga på rättvisa i alla strukturer och processer i skolan (till exempel 
elevindelning, personalplanering, tillgänglighetsanpassning av undervisning/aktiviteter, 

http://www.european-agency.org/agency-projects/organisation-of-provision
http://www.european-agency.org/agency-projects/organisation-of-provision
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kunskapsbevis och kvalifikationer och resursfördelning). Projektresultaten visar att 
elevernas färdigheter och måluppfyllelse också bör analyseras för att säkerställa att alla har 
rättvisa möjligheter att uppnå resultat som har betydelse för framgång i framtiden. 

I måluppfyllelseprojektet behandlades även frågan om ansvar och behovet av att lösa 
konflikten mellan marknadsbaserade reformer å ena sidan och rättvisa å andra sidan, med 
bredare mått på måluppfyllelse än endast provresultat. Det kan till exempel röra sig om 
mått på personlig, social och bredare måluppfyllelse och inte bara om akademisk färdighet, 
betyg och provresultat. När elever tillfrågades på den slutliga konferensen i 
måluppfyllelseprojektet framgick att de har väldigt olika syn på vad framgång är. Detta ger 
ytterligare belägg för att vi bör gå över från smala, standardiserade åtgärder för 
färdighetsförvärvande till bredare och mer tillförlitliga utbildningsresultat och flera olika 
sätt att mäta måluppfyllelse. 

Av enkäten i måluppfyllelseprojektet framkom att kontinuerligt stöd till lärare och 
skolledare kan ge skolorna bättre möjligheter att öka alla elevers måluppfyllelse. Genom 
det praktiska arbetet i projektet hittade man även sätt att utveckla lärarnas yrkeskunskap 
och expertis, så att de kan tillgodose elevernas mångskiftande behov. På det sättet kan 
lärarna hitta mer nyskapande sätt att organisera undervisningen för alla. Sådana kunskaper 
kan förvärvas genom nätverksarbete både inom och utanför skolsamarbetsområdet (till 
exempel med lokala universitet, andra skolor/högskolor och lokala specialister), och öka 
förmågan till evidensbaserad praktik inom skolan. 

I enkäten i måluppfyllelseprojektet uppgav endast några länder att de systematiskt 
använder sig av enkäter bland intressenter i kvalitetssäkringssyfte, trots att sådana kan 
vara till väsentlig hjälp i skolförbättringsprocesser. Under projektet uppmanades skolledare 
och lärare att arbeta med andra i en löpande självutvärderingsprocess (mer information 
finns i resursstödet för självutvärdering). Projektet har gett ytterligare belägg för att 
uppföljning av kvaliteten på skolornas policy och praktik är det som är viktigast för 
skolförbättringar. På så sätt får man en djupare förståelse för strukturer och processer och 
hur dessa påverkar alla elevers resultat. 

Till sist har det genom projektets gång även blivit uppenbart hur viktigt det är att skolledare 
får andra intressenter att stödja alla elever och hantera förändring med och för hela skolan 
och lokalsamhället. 

Utifrån dessa resultat har ett antal effektiva åtgärder för ökad måluppfyllelse tagits fram 
som utgör grunden för dokumentet Key Actions for Raising Achievement: Guidance for 
teachers and school leaders [effektiva åtgärder för ökad måluppfyllelse: vägledning för 
lärare och skolledare]. 

I följande kapitel beskrivs de slutliga rekommendationerna från projektet. 

http://www.european-agency.org/resources/publications/raising-achievement-all-learners-self-review
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6. REKOMMENDATIONER FRÅN PROJEKTET 

Arbetet i måluppfyllelseprojektet har visat att ett antal specifika åtgärder måste vidtas för 
att både bra resultat och rättvisa i kvalitetssäkrade utbildningssystem ska uppnås. Här 
följer några exempel: 

• att förse skolor och utbildningssystem med resurser så att de på ett så tidigt 
stadium som möjligt kan sätta in insatser för underpresterande elever och elever 
som riskerar att hoppa av skolan 

• att erbjuda innovativa lösningar och individuellt anpassade studievägar för elever 
med varierande behov 

• att stödja ett starkt strategiskt ledarskap som lägger stor vikt vid rättvisa och 
förbättrade resultat för alla elever. 

Ovanstående åtgärder pekar på ett behov av en övergripande överblick över hela systemet, 
så att man kan uppnå enhetlighet på olika systemnivåer och policyområden. Det är viktigt 
att komma ihåg att det behövs en stödjande policyram på regional/nationell nivå för att 
rekommendationerna på skolnivå ska kunna följas i praktiken på ett meningsfullt sätt. 

Arbetet i måluppfyllelseprojektet har styrkt föreställningen om att inkludering – och ökad 
måluppfyllelse – i skolorna beror på många olika faktorer, som pedagogik, studiehjälp, 
ledarskap, elevernas trivsel och delaktighet, läroplan, samarbete, skolorganisation och 
stödsystem. Dessa faktorer undersöktes i projektet, och man fann genom detta arbete 
exempel på hur man kan föra policy och praktik framåt på både nationell/lokal nivå och 
skolnivå. I projektet tittade man på hur policy och praktik kan utveckla alla intressenters 
kollektiva förmåga och kapacitet, och framför allt elevernas egna möjligheter att vara 
pådrivande i skolförbättringar. 

Projektrekommendationerna nedan är uppdelade i två delar riktade till olika grupper: 

• skolledare och lärare 

• beslutsfattande tjänstemän och politiker inom utbildningssystemet (på 
lokal/regional eller nationell nivå). 

Resultaten från måluppfyllelseprojektet stärker resultaten och rekommendationerna från 
European Agencys tidigare arbete, vilket även framgår av nedanstående. 

Rekommendationer till skolledare och lärare 

Arbetet i måluppfyllelseprojektet har tydligt visat att inkludering kan fungera som en 
grundprincip eller en sorts megastrategi för att öka alla elevers måluppfyllelse genom 
verkningsfull pedagogik, starkt ledarskap och samarbete mellan skolor. 

Skolledare spelar en viktig roll i alla utbildningsreformer. De måste prioritera rättvisa och 
bra resultat för alla när de fattar beslut om sådant som elevindelning, personalplanering, 
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tillgänglighetsanpassning av undervisningsmaterial, kunskapsbevis och resursfördelning. 
Därmed måste de även se till att alla lärare och andra intressenter får möjlighet till 
professionellt lärande.  

Enligt rekommendationerna från projektet bör skolledare och lärare 

• sätta samman en stark ledningsgrupp och fördela arbetsuppgifter mellan 
intressenter för att säkerställa hållbarhet och stabilt engagemang Några av de 
viktigaste uppgifterna är att på ett effektivt sätt använda data/information från den 
egna verksamheten och utifrån, för att säkerställa att förbättringar (i 
undervisningen och inlärningen, läroplanen, bedömningsmetoderna och 
skolorganisationen) leder till rättvisa möjligheter för alla elever samt att alla 
intressenter deltar i utvärdering och utveckling av skolan. 

• skapa en skoletik med respektfullt samarbete mellan alla intressenter Det språk 
som används för att tala om eleverna bör inte innehålla någon kategorisering eller 
stämpling. All personal bör ta ansvar för alla elevers framgång och trivsel i en 
flexibel organisationsform. Dialogen bör handla om att avsiktligt planera för alla 
elevers framgång (EENET, 2017), så att alla får individuellt anpassade möjligheter 
att utvecklas. Man bör även lyssna på elevernas röst och på detta sätt öka 
delaktigheten och engagemanget. 

• säkerställa att undervisnings- och studiemetoderna är evidensbaserade Skolor bör 
aktivt ta del av forskning och utifrån den hämta stöd för innovativa arbetssätt som 
gör det möjligt för alla elever att utvecklas. System/kompanjonskap bör upprättas 
så att man säkerställer att skolorna får åtkomst till forskningsresultat. Dessa 
system/kompanjonskap bör även omfatta forskning ute på skolorna med tillräckligt 
mycket tid avsatt för denna form av professionellt lärande och 
kompetensutveckling. 

Enligt vad som framkommit i arbetet i måluppfyllelseprojektet, liksom i andra av European 
Agencys projekt, bör skolledare och lärare 

• ha en flexibel läroplan så att undervisningen är relevant för alla elever Detta gäller 
inte endast själva ämneskunskaperna utan även andra färdigheter som eleverna 
behöver i livet och på arbetsmarknaden liksom för personlig utveckling (till exempel 
samarbetsförmåga, social kompetens, konst, idrott med mera). Skolorna bör skapa 
valmöjligheter för eleverna för att öka engagemanget. 

• utveckla lärarnas och andra intressenters ”bedömningskompetens” så att de kan 

o använda informationen från bedömningarna tillsammans med eleverna som 
underlag för vidare kunskapsinhämtning 

o diskutera med kolleger om hur de uppfattar kunskapskrav och bedömningar av 
elevernas utveckling så att de kan upprätthålla höga förväntningar på alla. 

• bygga upp strukturer/processer för samarbete med familjer och 
specialistprofessioner (från till exempel hälso- och sjukvården och socialtjänsten) så 
att stöd kan ges till alla elever, särskilt de med funktionsnedsättning och mer 
komplicerade stödbehov. Specialistkunskaperna bör spridas så att man kan bygga 
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upp förmågan och kapaciteten hos alla intressenter i skolsamarbetsområdet och 
undvika stigmatisering och segregering av eleverna. 

Rekommendationer till beslutsfattande tjänstemän och politiker 
inom utbildningssystemet 

Enligt färsk forskning och slutsatserna från projektet bör beslutsfattande tjänstemän och 
politiker inom utbildningssystemet underlätta för samarbete inom och mellan skolor. De 
måste även se till att skolledarna kan arbeta strategiskt för att bygga upp all personals 
förmåga och kompetens. Tillsättningen och fördelningen av personal i 
skolorna/samarbetsområdena måste vara varaktig, så att det finns möjligheter att bygga 
upp stabila och verkningsfulla relationer och säkerställa rättvisa resultat och ökad 
måluppfyllelse för alla elever. 

Beslutsfattande tjänstemän och politiker inom utbildningssystemet bör 

• hitta sätt att samla in och sprida information om vad det är som fungerar, så att 
man säkerställer att det är evidens som ligger till grund för utformning, 
implementering och utvärdering av policy. Skolor/skolsamarbetsområden bör 
samarbeta om sådant som evidensbaserad praktik, ledarskapsutveckling och 
löpande fortbildning för lärarna. 

Enligt vad som framkommit i arbetet i måluppfyllelseprojektet, liksom i andra av European 
Agencys projekt, bör beslutsfattande tjänstemän och politiker inom utbildningssystemet 

• upprätta en dialog på det nationella planet för att komma fram till en gemensam 
uppfattning om vad inkluderande undervisning är Inkluderande undervisning bör 
ses som en princip som underlättar för alla barn att klara skolan och uppfylla målen 
i ett system där alla får möjlighet till lärande, i stället för att man koncentrerar sig 
på placeringsfrågor och kompensation. 

• på nationell nivå öka samarbetet mellan ministerier/departement vars arbete har 
betydelse för utbildning och stöd till elever och deras familjer Samarbetet bör 
utmynna i en policy för samverkan mellan olika myndigheter på lokal nivå, så att 
man får till stånd ett effektivt lokalt lagarbete kring de elever och familjer som har 
stora behov. Policy på nationell nivå bör även underlätta för skolornas strävan efter 
att i större utsträckning samarbeta med föräldrar/familjer, eftersom detta är en 
viktig faktor för att det ska gå bra för eleverna. 

• se till att det råder klarhet om vilka funktioner formativ och summativ bedömning 
har och arbeta mot ett enhetligt bedömningssystem som är ändamålsenligt och 
som omfattar alla elever Bedömnings- och betygssystemen bör utvecklas så att 
hänsyn tas såväl till lärande och framgång i ett bredare perspektiv, som till rena 
ämneskunskaper och så att olika ”utbildningsvägar” värderas lika. I dessa system 
bör man även se till att det finns lämpliga möjligheter för elever med mer 
komplicerade hinder för lärande (till exempel kognitiva funktionsnedsättningar). 
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• se till att det finns en policy för att rättvisa och mångfald ska ingå i 
grundutbildning och fortbildning för lärare I grundutbildning och fortbildning för 
lärare bör man arbeta med att utveckla lärarnas attityder, värderingar och 
kompetens och ge dem kunskaper om hur de kan använda forskningsresultat, och 
på ett verkningsfullt sätt reflektera och utvärdera sitt eget arbete i syfte att 
förbättra det, med fokus på positiva resultat för alla elever. 

• utföra en granskning av systemen för ansvar och kvalitetssäkring och se till att 
dessa är enhetliga och främjar inkluderande utveckling. Dessa strukturer och 
processer bör ge information om tillgänglighet och rättvisa när det gäller 
undervisning, processer och resultat, på ett sätt som inte snedvrider praktiken eller 
marginaliserar utsatta elever. De bör även göra det möjligt för skolorna att fokusera 
på alla elevers framsteg och måluppfyllelse och inte bara på det som är enkelt att 
mäta. 

Efter denna projektöversikt följer vägledning för skolledare, lärare och beslutsfattare med 
ytterligare konkreta förslag och exempel på praktik som leder till förändring och ökar alla 
elevers måluppfyllelse (European Agency, 2018). 
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7. AVSLUTANDE KOMMENTARER 

Trots ländernas arbete för att tillhandahålla kvalitetssäkrad utbildning finns det fortfarande 
stora skillnader vad gäller elevernas resultat (OECD, 2012). Många elever har fortfarande 
inte möjlighet att ta del av kvalitetssäkrad utbildning, vilket påverkar hela deras liv och hela 
samhället. 

På European Agencys internationella konferens konstaterade Per Skoglund att 

så länge det inte finns någon tydlig definition på vad som menas med integration och 
inkludering får de som är skeptiska till att det går att skapa ett samhälle där det går att se, 
förstå och uppfylla allas behov vatten på sin kvarn. Då kommer vi fortfarande att ha 
särskilda sätt att hantera ”annorlunda människor”, vilket kostar oerhört mycket pengar 
men leder till sämre resultat (Skoglund, 2014, s. 47). 

Resultaten från måluppfyllelseprojekt går i linje med rådets slutsatser om 
mångfaldspräglad inkludering i syfte att uppnå högkvalitativ utbildning för alla. Här noteras 
vikten av att engagera samhället runtomkring, främja en demokratisk och inkluderande 
skoletik där man värderar mångfald och av att det finns flexibla utbildningsvägar för alla 
elever (Europeiska unionens råd, 2017a). 

När denna typ av förändringar genomförs är det viktigt att ha en realistisk tidsplan för 
reformerna, och att tänka på att investeringar som måste göras på kort sikt kan spara 
pengar på lång sikt. Detta har betydelse för beslutsfattande inom mandatperioder, vilka 
ofta är för korta för att man ska kunna se effekterna av de förändringar som genomförs. I 
förändringsarbetet måste man se sociala klyftor och ojämlikheten i tillgången till bra 
utbildning i ett holistiskt perspektiv och genomföra reformer i större skala. Småskaliga 
insatser kan inte kompensera för ojämlikheter i ett system som i sig självt är orättvist. 

Genom måluppfyllelseprojektet har man hörsammat rådets uppmaning och försökt  

… främja utbyte av bästa praxis och innovativa strategier om hur man uppnår inkluderande 
och rättvis utbildning för alla … [och] fördjupa ömsesidigt lärande på området 
mångfaldspräglad inkludering (2017a, s. 8). 
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I måluppfyllelseprojektet har man som en följd av detta försökt sätta ljus på praktik som 
går utöver att tillhandahålla likvärdiga möjligheter, i syfte att säkerställa mångfaldspräglad 
inkludering och en utveckling mot rättvisa. Det som sådan praktik har gemensamt är att 
alla intressenter, det vill säga lärare, elever och skolledare, anammar ett utvecklande och 
utvidgat tankesätt. 
Som Verity Donnelly hävdade på projektets avslutande konferens i Malta: ”Vi håller på att 
lära oss. Det finns mycket vi kan göra. Och mycket vi inte kan göra … än. Vi kämpar 
på.”(Donnelly, 2017). 
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8. BILAGA: METODER 

I denna bilaga beskrivs metoderna som användes i projektet Ökad måluppfyllelse för alla 
elever i inkluderande utbildning (2014–2017), från det förberedande arbetet, genom den 
praktiska delen i projektet fram till insamlande och analys av information som sedan 
mynnade ut i projektredovisningen. 

Måluppfyllelseprojektets utformning 

Beslut om expertprofiler 

Alla European Agencys medlemsländer bjöds in att delta i måluppfyllelseprojektet. Vart och 
ett av länderna ombads att utse två deltagare: en skolledare och en forskare (som arbetade 
antingen vid ett universitet eller inom utbildning på nationell eller lokal nivå, men med 
forskningsuppgifter). Båda deltagarna valdes ut för att de skulle tillhandahålla information 
om vilka åtgärder som på sista tiden genomförts på nationell nivå för att öka alla elevers 
måluppfyllelse i inkluderande miljöer, liksom för att sprida resultaten från projektet. 
Följande medlemsländer utsåg deltagare: Belgien (de flamländsk- och fransktalande 
delarna), Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, 
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, 
Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien (England, Nordirland, Skottland och 
Wales), Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. 

Inledningstillställning 

Projektets inledningsmöte gick av stapeln i Aten den 17–19 juni 2014, som en av 
tillställningarna som anordnades under det grekiska ordförandeskapet i Europeiska 
unionens råd. Alla deltagande länder skickade sina utsedda deltagare. Under detta möte 
formades begreppsramen för projektet genom arbetsgrupper om viktiga frågor (som 
informations- och kommunikationsteknik, elever med funktionsnedsättning, ledarskap och 
organisation av stödåtgärder). 

Projektledning 

Projektet genomfördes i allmänhet efter European Agencys etablerade lednings- och 
kvalitetssäkringsrutiner. Det leddes av personal från European Agency med stöd från en 
rådgivande projektgrupp (rådgivningsgruppen). Denna grupp bestod av företrädare för 
European Agencys styrelse och nationella samordnare. Rådgivningsgruppen deltog aktivt i 
projektplaneringen och uppföljningen av projektarbetet. 

Efter att de tre skolsamarbetsområdena valts ut för projektet (se avsnittet Förberedande 
arbete nedan) tillkom två företrädare (skolledare) från varje område, och därmed bildades 
en utökad rådgivningsgrupp. Detta gav skolledarna från skolsamarbetsområdena bra 
tillfällen att utbyta idéer och information, liksom att planera projektarbetet. Tidigt i 
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projektet deltog en elev från det polska samarbetsområdet i den utökade 
rådgivningsgruppen på ett möte i Glasgow som ett extra ombud (februari 2015). 

Genom programmet med besök och aktiviteter och ett webbaserat forum ville man ge 
projektdeltagarna möjligheter att samarbeta och dela med sig av praktik inom och utanför 
de tre skolsamarbetsområdena. 

Förberedande arbete 

Erbjudan om deltagande 

Efter inledningsmötet ombads de deltagande länderna att nominera 
skolsamarbetsområden från sina respektive länder som skulle delta i det praktiska, 
skolbaserade arbetet i projektet 

Genom det skolbaserade arbetet i projektet ville man undersöka vilka strategier som 
förefaller vara verkningsfulla för att öka alla elevers måluppfyllelse. Man ville även se hur 
skolorna följde upp och utvärderade dessa strategiers verkan, och hur de använde denna 
information för ytterligare förbättringar. 

Urvalsförfarande 

Urvalet genomfördes i två faser. I den första fasen (preliminärt intresse) ombads länderna 
att skicka in endast kortfattad information. I denna fas ombads de intresserade 
skolsamarbetsområdena beskriva sig själva och vilka områden de framförallt ville utveckla. 
I fas två ombads länderna tillhandahålla mer utförlig information och ytterligare evidens i 
enlighet med kriterierna. 

Personalen i projektet ville framför allt hitta skolsamarbetsområden med ett kluster eller 
grupp av skolor där många olika intressenter deltog, till exempel elever, föräldrar, 
företrädare för lokalsamhället, andra skolor och olika yrkesgrupper från olika myndigheter. 
Skolsamarbetsområdena skulle även ha någon typ av koppling till ett universitet eller 
annan extern samarbetspartner som skulle bidra med aktuell forskning och ny kunskap. 

Enligt kriterierna skulle skolsamarbetsområdena ha 

• en uttryckt ambition att öka måluppfyllelsen för alla elever i inkluderande miljöer 
(klasser med elever med varierande behov) 

• ett engagemang för delat ledarskap och en gemensam vision (i skolan och 
omgivningen) om att stödja alla elever 

• en levande praktikgemenskap inom skolan (det vill säga bevis på samarbetspraktik 
och på att man lyssnar på eleverna) 

• en aktiv roll i vidareutveckling av skolornas förmåga/kapacitet att öka 
måluppfyllelsen för alla elever i inkluderande miljöer. 

Tretton ansökningar kom in (från Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Polen, 
Portugal, Slovakien, Storbritannien (England), Storbritannien (Nordirland), Storbritannien 
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(Skottland), Sverige och Ungern). European Agencys personal och rådgivningsgruppen 
jämförde ansökningarna mot kriterierna. Man tog hänsyn till om länderna nyligen deltagit i 
något annat European Agency-projekt, samt till geografisk spridning, som var något man 
eftersträvade, samt till om det var praktiskt möjligt att arrangera besök. 

Till slut valdes tre skolsamarbetsområden ut. Var och en av de utsedda deltagarna från 
länderna tilldelades ett av dessa skolsamarbetsområden och bildade en fast grupp som 
skulle besöka området två gånger under projekts gång. 

Skolsamarbetsområdena i projektet 

Tre skolsamarbetsområden valdes ut som skulle stå för det skolbaserade arbetet i 
projektet: 

Istituto Tecnico Agrario Sereni (I.T.A. Sereni) och Istituto Comprensivo Antonio Rosmini, 
Rom, Italien 

Istituto Comprensivo Antonio Rosmini är en grundskola i Rom i regionen Lazio. På 
högstadiedelen går cirka 800 elever. Skolans mission är bland annat att respektera varje 
elevs personlighet och skapa framtida europeiska medborgare. 

Istituto Tecnico Agrario Sereni är ett skolsamarbetsområde som består av tre skolor, varav 
två ligger i Rom och en i kommunen San Vito Romano. Här går över 1 100 elever, varav 
cirka 153 har en funktionsnedsättning. Serenis skolledning skapar nätverk med lokala 
arbetsgivare för att kunna planera övergången till anställning för alla elever, även de med 
funktionsnedsättning. 

Skolgruppen i Łajski i kommunen Wieliszew, Polen 

Skolgruppen i Łajski består av en låg- och mellanstadieskola och en högstadieskola. 
Sammanlagt går här 363 elever, varav cirka 25 har en konstaterad funktionsnedsättning. I 
elva år har skolorna nått goda resultat genom att arbeta enligt ett program för 
inkluderande undervisning. Elever med funktionsnedsättning går i vanliga klasser och får 
stöd i form av assistenter och extraprogram. 

Calderglen Learning Community, East Kilbride, Storbritannien (Skottland) 

Calderglen High School är en vanligt gymnasieskola med cirka 1 400 elever som ligger i 
anslutning till Sanderson High School, en specialskola med cirka 105 elever. De två skolorna 
har länkat samman sina kulturer och kvaliteter och skapat ett skolsamarbetsområde som 
klarar av att ge stöd till elever med varierande behov. Det finns aktiva föräldraråd på båda 
skolorna. Skolledningen strävar efter att utöka samarbetsområdet genom samarbete med 
lokala myndigheter, organisationer och företag. 
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Projektarbetet 

 

Figur 1. Sammanfattning av projektarbetet 

[Alt-text: Diagrammet har två kolumner med utfört arbete i rutor till vänster och datainsamling i rutor till 
höger. En pil i mitten som går uppifrån och ned visar projektets tidslinje. Rutorna ligger i följande ordning 
(uppifrån och ned och från vänster till höger): ”Inledningskonferens” och ”Begreppsramen för projektet 
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utarbetas” (Arbete), ”Ansökningar från skolsamarbetsområden samlas in” (Datainsamling), 
”Skolsamarbetsområden väljs ut” och ”Självutvärderingen utarbetas” (Arbete), ”Kvantitativa och kvantitativa 
data samlas in från skolorna/områdena” (Datainsamling), ”Första besöket i områdena” och ”Områdenas 
prioriteringar fastställs” (Arbete), ”Arbetet i skolorna/områdena inleds” (Arbete), ”Första självutvärderingen” 
(Datainsamling), ”Nationell litteratur om ökad måluppfyllelse letas fram och sammanfattningar på engelska 
sammanställs” (Datainsamling), ”Diskussionerna på webbforumet pågår” (Arbete), ”Genomgång av 
internationell litteratur” (Datainsamling), ”Enkät om policy och praktik för ökad måluppfyllelse i de 
deltagande länderna” (Datainsamling), ”Andra besöket i områdena” (Arbete), ”Andra självutvärderingen” 
(Datainsamling), ”Avslutande projektkonferens” och ”Projektredovisningen sammanställs” (Arbete), 
”Kvantitativa och kvantitativa data samlas in från skolorna/områdena (Datainsamling).] 

Inledande insamling av information 

Kvantitativa och kvantitativa data från de enskilda skolorna och skolsamarbetsområdena 

I början av projektarbetet skickade skolsamarbetsområdena in en analys av det rådande 
läget i områdena, aktuell utveckling och viktiga frågor som man ville undersöka. Vid denna 
tidpunkt i projektet samlades följande in: information om närvaro, den då tillämpade 
bedömningspraktiken och elevernas aktuella måluppfyllelse (till exempel prov-
/förhörsresultat), utvecklingsplaner och officiella rapporter och inspektionsrapporter, samt 
mer detaljerad information om tidigare/pågående arbete inom området. 

Utarbetande och användning av självutvärderingsverktyget 

I syfte att få fram mer information från olika intressenters perspektiv utarbetades ett 
självutvärderingsverktyg. I detta arbete utgick man från tidigare arbeten från European 
Agency och självutvärderingsdokument från flera olika länder som publicerats på engelska 
(från Australien, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien och USA), liksom visst material från 
Skandinavien. Tanken var att man genom självutvärderingen skulle kunna utvärdera sådant 
som är svårt att mäta, men som ändå anses viktigt både för inkluderande praktik och ökad 
måluppfyllelse. 

De delar som tas upp i självutvärderingen är bland annat åtgärds- och processrelaterade 
variabler om 

• pedagogik för alla elever 

• stöd för lärande 

• skolledningens funktioner och arbetssätt 

• elevernas trivsel och delaktighet 

• läroplansutveckling 

• kompanjonskap och samarbeten 

• stödsystem. 

Mer information om självutvärderingsverktyget finns i ett annat dokument (se Ökad 
måluppfyllelse för alla elever: Resursstöd för självutvärdering (European Agency, 2017a)). 

Skolsamarbetsområdena i projektet genomförde självutvärderingen 2015 genom att samla 
in åsikter från många olika intressenter angående sju fokusområden. 
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Arbete med frågor specifika för respektive skolsamarbetsområde 

Första besöket i skolsamarbetsområdena 

År 2015 valde var och en av deltagarna ett skolsamarbetsområde att besöka. Deltagarna 
var sedan kopplade till det skolsamarbetsområde man valt under resten av projektet. 
Under tredagarsbesöket fick deltagarna möjlighet att lära känna sitt skolsamarbetsområde 
och få en uppfattning om hur policyförutsättningarna såg ut på lokal, regional och nationell 
nivå. Deltagarna träffade viktiga intressenter från samarbetsområdena och knöt personliga 
kontakter som fördjupades under projektet gång. Besöksprogrammet hade utformats för 
att ge skolsamarbetsområdena möjlighet att diskutera sitt arbete och få information och 
återkoppling från besökarna, och genom detta få inspiration till att planera olika insatser 
med koppling till projektets temaområden pedagogik, ledarskap och samarbete. 

Fastställande av specifika frågor för respektive skolsamarbetsområde 

Utifrån sin egen analys, resultaten från självutvärderingen och återkoppling från 
projektbesökarna planerade skolsamarbetsområdet insatser som de trodde skulle ha 
inverkan på olika strukturer och processer (som form av skolorganisation, nätverksarbete, 
engagemang från det omgivande samhället, ledarskapsstrategier, bedömning, läroplan, 
pedagogik och stödstrategier) som har betydelse för måluppfyllelsen bland eleverna. 

Sereniskolan från det italienska skolsamarbetsområdet bestämde till exempel att följande 
områden skulle ingå i projektet:  

• utveckla personalens förmåga att stödja alla elever 

• stärka de pedagogiska metoderna och strategierna i syfte att utveckla bredare 
kompetenser för livet och arbetslivet och öka alla elevers självständighet 

• arbeta med föräldrar och det omgivande samhället. 

Rosminiskolan (i det italienska skolsamarbetsområdet) valde att ta upp följande frågor: 

• anpassa läroplanen och pedagogiken så att alla elever får visa sina styrkor och 
talanger och med tiden bli alltmer självständiga i sina studier 

• på ett verkningsfullt sätt utvärdera alla elevers behov och ge eleverna råd och 
vägledning för att skapa engagemang och bra val inför framtida utbildning 

• arbeta med föräldrar och samhället för att bygga upp och underhålla ett nätverk 
som på ett bra sätt kan tillgodose alla elevers behov, och för att få ett mått på hur 
inkluderande skolan är. 

Fokus i det polska skolsamarbetsområdet låg från början på följande: 

• utarbeta strategier för att stödja personalen så att de kan uppmuntra 
självständighet i studiearbetet 

• gå över till bedömning för lärande 

• tillhandahålla mentorskap och vägledning inför valet av vad eleverna ska göra efter 
skolan och stödja samarbete med gymnasie-/yrkesskolor. 
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Det skotska skolsamarbetsområdet valde slutligen att arbeta med följande: 

• göra utvecklingen hållbar, förhindra tillbakagång i utvecklingen och motverka 
”innovationströtthet” genom fortsatt lärarengagemang och fler fortbildnings- och 
kompetensutvecklingsmöjligheter 

• följa upp resultat och utarbeta strategier för att minska skillnaderna mellan utsatta 
elever och andra 

• utarbeta pedagogiska metoder som ska tillämpas enhetligt inom enskilda ämnen 
och mellan ämnesområden för att säkerställa djupinlärning. 

Webbaserat diskussionsforum 

För att samtalen och erfarenhetsutbytet som inleddes vid det första besöket skulle 
fortsätta under tiden fram till nästa besök inrättades ett privat webbaserat forum för 
diskussion och kommunikation. Här fanns information om projektet, de tre 
skolsamarbetsområdena och besöken (bland annat föredrag, videoinspelningar, bilder och 
dokument). Senare i projektet lades även litteratur från länderna och 
litteraturgenomgången upp (se nästa avsnitt). Det inrättades diskussionsutrymmen på två 
nivåer på plattformen: 

• För kommunikation inom skolområdena: Skolsamarbetsområdena uppmuntrades 
att kommunicera på sitt eget språk i en särskild del på plattformen. Tanken var att 
även intressenter som inte kunde engelska flytande,, men som spelade avgörande 
roller i projektarbetet, skulle kunna delta i diskussionerna. Personalen i det 
italienska skolsamarbetsområdet använde forumet väldigt mycket för att utbyta, 
diskutera och dokumentera lektionsplaner. De skotska och polska 
skolsamarbetsområdena använde forumet främst för extern kommunikation. 

• För kommunikation mellan skolsamarbetsområdena och inom den ”internationella 
kunskapszonen”: I denna del avhandlades gränsöverskridande ämnen rörande 
prioriteringarna som skolsamarbetsområdena valt ut, och man efterfrågade externa 
inlägg, råd och mer information. Några av ämnena som diskuterades var bedömning 
för lärande, strategier för att stödja personalen, vägledning vid övergångar, 
engagerande och innovativa pedagogiska metoder, föräldrar och samhället, 
samarbete mellan vanliga lärare och stödlärare, hur man ökar måluppfyllelsen, 
kompetenser för att klara livet och arbetsmarknaden, hur man ska hålla 
engagemanget och innovationen uppe och hur man ska öka måluppfyllelsen för de 
mest utsatta och ointresserade eleverna. 

Sammanlagt hade forumet 184 registrerade användare, bland andra lärare, skolledare, 
forskare, beslutsfattare, administrativ personal och elever. 

Insamling och genomgång av litteratur 

I litteraturgenomgången i måluppfyllelseprojektet (European Agency, 2016a) finns 
bakgrundsinformation som kan användas som underlag vid utarbetande av 
evidensbaserade strategier och främjande av innovation i skolan. I genomgången framställs 
inkludering som en organisationsprincip och ”megastrategi” (Mitchell, 2014, s. 27) för att 
öka alla elevers måluppfyllelse. Mer specifika skolförbättringsstrategier diskuteras inom 
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områdena undervisningsmetoder, läroplan, bedömning, elevens röst, ledarskap och 
samarbete. 

För att komplettera den utökade dialogen samlades systematisk information in från alla 
deltagande länder för att säkerställa att materialet inte skulle begränsas till endast 
engelskspråkiga publikationer. Deltagarna i de olika länderna ombads skicka in 
sammanfattningar på engelska av litteratur som skrivits i deras land. Litteraturen från 
länderna bestod bland annat av akademisk forskning, undersökningar utförda av 
ministerier eller nationella myndigheter och annat skriftligt material om projektets teman. 
Ungefär 200 dokument kom in och lades upp på projektets privata diskussionsforum. 

Litteraturgenomgången i måluppfyllelseprojektet (European Agency, 2016a) bygger på 
dessa publikationer samt European Agencys tidigare arbete. 

Insamling av information från och om länderna 

Projektenkäten togs fram för att få fram vetenskapliga belägg för hur alla elevers 
måluppfyllelse kan ökas i inkluderande miljöer. Enkäten utformades utifrån European 
Agencys översiktliga information om medlemsländerna och med beaktande av European 
Agencys nationella översyn och analys av styrdokument (CPRA)†. I enkäten samlades 
specifik information in, liksom exempel på praktik för ökad måluppfyllelse, som skulle 
komplettera den utförliga information och de detaljerade data som de tre 
skolsamarbetsområdena samlade in under projektets gång. Detta gav mervärde till alla 
deltagande länder. 

Alla deltagande länder ombads fylla i enkäten som utformats för att få svar på frågan: 
”Vilken policy och praktik är verkningsfull när det gäller att öka alla elevers 
måluppfyllelse?” I enkäten behandlades lagstiftning, policy, strategier, metoder och 
åtgärder som fungerar bäst när det gäller att stödja skolornas effektivitet med tanke på 
den ökande mångfalden i dagens klassrum. Sammanlagt svarade 23 länder på enkäten. I 
kapitel 3, Ländernas nuvarande policy och praktik för ökad måluppfyllelse, analyseras 
informationen som samlades in genom enkäten i måluppfyllelseprojektet. De fullständiga 
rapporterna om de olika länderna finns att läsa på webbsidorna om 
måluppfyllelseprojektet. 

Uppföljning av utvecklingen i skolsamarbetsområdena 

Andra besöket 

Under 2016 genomfördes det andra besöket i skolsamarbetsområdena med samma 
projektdeltagare som vid det första. Syftet med det andra besöket var att lära sig av 
områdenas erfarenheter och det arbete som de utfört sedan besöket 2015. För att sprida 
kunskaperna från projektet stöttade de besökande grupperna dessutom 

                                                 
† Syftet med CPRA-arbetet är att hjälpa länderna till reflektion när de ska ta fram policy för 
inkluderande undervisning. Genom det får länderna möjlighet att reflektera över de policyramar de 
har och diskutera ramarna med kolleger i andra länder. I arbetet ges rekommendationer för vad 
som bör prioriteras för att uppnå de strategiska målen i Utbildning 2020 och Europeiska rådets 
landsspecifika rekommendationer. Mer information finns på webbsidorna om CPRA-projektet. 

http://www.european-agency.org/publications/reviews/raising-the-achievement-of-all-learners-in-inclusive-education-literature
http://www.european-agency.org/country-information
http://www.european-agency.org/country-information
http://www.european-agency.org/agency-projects/raising-achievement
http://www.european-agency.org/agency-projects/raising-achievement
http://www.european-agency.org/agency-projects/cpra
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skolsamarbetsområdena genom föredrag och diskussioner vid lokala eller regionala 
tillställningar för nätverksarbete. 

Den andra självutvärderingen 

I april/maj 2017 genomfördes den andra självutvärderingen i skolsamarbetsområdena. 
Tanken vara att samla in intressenters åsikter om viktiga dimensioner sedan projektet 
inleddes, och se om samarbetsområdenas arbete haft någon märkbar verkan. 

Avslutande projektkonferens 

Den internationella konferensen i projektet Ökad måluppfyllelse för alla elever i 
inkluderande utbildning ägde rum i Malta den 5–7 april som en officiell tillställning under 
Maltas ordförandeskap i Europeiska unionens råd. Den genomfördes samtidigt som 
European Agencys halvårliga möte med företrädare på ministernivå från 30 
medlemsländer, vilka även deltog i de allmänna konferensdiskussionerna. 

Under konferensen berättade alla tre skolsamarbetsområden kort om det arbete som de 
utfört i projektet. De deltog även i arbetsgrupper där de fick ge en mer detaljerad 
redogörelse för vilka resultat som uppnåtts inom de tre fokusområdena, och diskutera dem 
med deltagare från andra av European Agencys medlemsländer. Informationen från 
länderna och praktikexemplen utgjorde mer konkreta resultat som kunde diskuteras i 
arbetsgrupperna. 

Processutvärdering 

Åsikter samlades in hela tiden under projektets gång, så att man direkt kunde anpassa 
processerna och utförandet av projektet efter alla inblandade intressenters behov. 
Förutom denna formativa bedömning fick de utsedda deltagarna från länderna dessutom 
en slutenkät där de fick sammanfatta sina åsikter vad gäller 

• utformningen och utförandet av studiebesöken och konferensen 

• nätverksarbete med externa deltagare i projektet 

• påverkan på lokal nivå 

• nätverksarbete i skolsamarbetsområdena. 

Enkätresultaten kommer främst att användas i en projektprocessutvärdering som 
förhoppningsvis leder till att planeringen av European Agencys framtida projekt blir ännu 
bättre. 
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