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INLEDNING 

På flera ställen runtom i Europa börjar man alltmer sätta fokus på kvalitet och rättvisa, och 
i takt med att man i många länder ger mer och mer självständighet till enskilda skolor blir 
det allt viktigare att hitta bra metoder för uppföljning och utvärdering. 

I denna resurs ligger fokus på den viktiga roll som skolornas självutvärdering spelar i 
kontinuerligt skolförbättringsarbete. Här finns material för skolors självutvärdering som 
togs fram i projektet för ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning 
(måluppfyllelseprojektet), som genomfördes av European Agency for Special Needs and 
Inclusive Education (European Agency) mellan 2014 och 2017. Materialet är upplagt som 
en öppen lärresurs som kan anpassas enligt lokala behov och prioriteringar. Tanken är att 
materialet ska fungera som stöd för skolsamarbetsområden när de utvärderar både 
inkluderande praktik och ökad måluppfyllelse. 

I resursen finns även en holistisk modell som är tänkt att vara till hjälp för beslutsfattare i 
deras utvärderingsarbete: ekosystemet med stöd för inkluderande undervisning. Denna 
modell togs ursprungligen fram i European Agencys projekt om inkluderande utbildning i 
förskolan (European Agency, 2016a). Modellen ger en bild av de huvudsakliga strukturer 
och processer som påverkar lärande och måluppfyllelse samt av sammankopplingarna 
mellan nationell policy och processerna och strukturerna på alla andra nivåer. Modellen 
kan användas för att reflektera över hur policy i stort påverkar praktiken på lokal nivå och 
på själva skolorna. 

I litteraturgenomgången noteras att det behövs större insatser för att säkerställa att alla 
elever, särskilt de som tillhör utsatta eller missgynnade grupper, får fullständig tillgång till 
kvalitetssäkrad utbildning (European Agency, 2016b, s. 9). Av genomgången framgår att 
skolorna behöver stärka sin förmåga att gå utanför skolans gränser och utarbeta 
förbättringsprocesser som bidrar till ett rättvisare skolsystem och ett rättvist samhälle 
(Ainscow et al., 2012, citeras i European Agency, 2016b). 

Det har i tidigare arbeten från European Agency hävdats att en sådan förändring endast 
kan komma till stånd efter en debatt om syften och resultat i vilken alla intressenter, även 
elever och föräldrar, deltar (European Agency, 2013, s. 22). Denna resurs är tänkt att vara 
till hjälp för att upprätta samarbeten, något som under projektets gång har visat sig vara 
av stor betydelse för ökad måluppfyllelse.  

http://www.european-agency.org/publications/reviews/raising-the-achievement-of-all-learners-in-inclusive-education-literature
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BAKGRUND 

Kvalitetssäkring och ansvarsskyldighet inom utbildningssystemet är frågor som ger upphov 
till utmanande problem i Europa och resten av världen. I projektet om måluppfyllelse 
skickades en enkät ut till de deltagande länderna, genom vilken man samlade in 
information om vilken policy och praktik som används för att öka alla elevers 
måluppfyllelse (se European Agency, 2017a). Information om kvalitetssäkring och 
ansvarsskyldighet ingick. Det var dock endast ett fåtal länder som uttryckligen uppgav att 
man hade problem med sitt arbete på detta område. 

I pågående debatter om dessa frågor börjar man alltmer få upp ögonen för farorna med 
att helt och hållet förlita sig på kvantitativa data. Europeiska unionens råd (2017) har 
noterat behovet av att nå en lämplig avvägning mellan oberoende och ansvarsskyldighet 
och av att vidareutveckla systemen för kvalitetssäkring, inbegripet självutvärdering samt 
kvantitativa och kvalitativa bedömningar. Dessa system bör bygga på en etablerad och 
gemensam uppfattning bland intressenter om vad skolutveckling innebär. 

Om fokus endast ligger på sådant som är lätt att mäta är det lätt att potentiellt viktiga 
områden prioriteras lågt eller helt missas (Europeiska kommissionen, 2012). Även OECD 
(OECD, 2013) framhåller behovet av ett holistiskt synsätt, där utvärdering och bedömning 
anpassas efter utbildningsmålen så att praktiken inte snedvrids (till exempel genom att 
vissa ämnen i läroplanen faller bort). 

Skolornas självutvärderingsarbete varierar mellan länderna. Det kan bestå av allt från 
enkäter som mäter specifika aspekter (som hur nöjda föräldrarna är och hur bra eleverna 
trivs), till mer omfattande rutiner för planering, målformulering och utvärdering. 
Europeiska kommissionen/Eacea/Eurydice (2015) noterar att man i vissa länder använder 
samma ramverk för interna och externa skolutvärderingar, medan andra har utarbetat en 
rad olika verktyg som kan användas mer flexibelt. Hur mycket olika intressenter deltar och 
hur resultaten används varierar också. 

Det är därför viktigt att fundera över vad självutvärdering innefattar och hur 
självutvärdering hänger samman med annan kvalitetssäkring. Det är av avgörande vikt att 
självutvärdering får tjäna som ett av underlagen vid beslutsfattande, tillsammans med 
andra källor till information, som externa inspektioner och elevernas resultat och 
måluppfyllelse. 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.  



 
 

Ökad måluppfyllelse för alla elever 6 

GRANSKNING AV PRAKTIKEN PÅ SKOLNIVÅ 

I måluppfyllelseprojektet sågs skolornas/skolsamarbetsområdenas självutvärdering som 
ett dynamiskt projekt som uppmuntrade till kontinuerlig utveckling mot inkludering och 
ökad måluppfyllelse för alla elever. Genom självutvärderingsmaterialet går det att få fram 
kvalitativ information om hur situationen ser ut innan några förändringar gjorts vad gäller 
skolornas förmåga att erbjuda inkluderingsmöjligheter, kopplat till elevernas 
måluppfyllelse. Materialet kan sedan användas i ett senare stadium för att jämföra och se 
om man har lyckats uppnå några av de förbättringar som man föresatt sig att uppnå. 

Så här utarbetades självutvärderingen för ökad måluppfyllelse 

Självutvärderingen utarbetades under den första delen av projektet om ökad 
måluppfyllelse. Materialet bygger vidare på European Agencys tidigare arbeten och 
liknande självutvärderingsdokument från flera olika länder, bland annat dokument på 
engelska från Australien, Kanada, Nya Zeeland, Storbritannien och USA, samt dokument 
från de skandinaviska länderna. I bilaga 2 ges några exempel. 

Självutvärderingen utformades för att fånga svårmätta aspekter, som nyare forskning har 
visat spelar en viktig roll för både inkluderande praktik och ökad måluppfyllelse. I 
självutvärderingsenkäten ingår två områden som framstod som viktiga i projektet, 
nämligen pedagogik och ledarskap, vid sidan av det övergripande temat nätverksarbete 
och samarbetspraktik. Utvärderingen innehåller sju dimensioner som anses vara särskilt 
viktiga för elevers måluppfyllelse. Dessa dimensioner har i denna enkät delats upp, men i 
praktiken är de tätt sammanlänkade. Följande dimensioner tas upp: 

1. pedagogik för alla elever 

2. stöd för lärande 

3. ledarskapets funktioner och arbetssätt 

4. elevernas trivsel och delaktighet 

5. läroplansutveckling 

6. kompanjonskap och samarbeten 

7. stödsystem för personal och skolledare. 

För varje dimension fick svarspersonerna ange hur väl de instämmer med ett antal 
påståenden eller indikatorer med hjälp av en femgradig Likertskala: 

• Instämmer helt 

• Instämmer 

• Vet inte 

• Instämmer inte 

• Instämmer inte alls 
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Ett förslag till självutvärderingsdokument översändes sedan till projektets 
rådgivningsgrupp. I denna grupp ingick företrädare från European Agencys medlemsländer 
Cypern, Finland, Schweiz och Storbritannien (Skottland). Förslaget till självutvärdering 
översändes även till alla experterna i projektet för ökad måluppfyllelse (forskare och 
skolledare). Följande länder lämnade kommentarer: Cypern, Danmark, Italien, Kroatien, 
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Slovenien, Storbritannien (England och Wales) 
Tjeckien och Österrike. Den slutgiltiga versionen ändrades därefter utifrån dessa 
kommentarer. 

Självutvärderingen erbjuds som en öppen lärresurs (se bilaga 1). Skolor kan lägga till eller 
ändra den efter behov. Även bedömningsskalan kan ändras. 

Självutvärderingen i måluppfyllelseprojektet är utformad så att den kan användas med 
flera olika intressenter (till exempel skolledare, lärare, stödpersonal, föräldrar och andra i 
samhället runtomkring, inklusive andra yrkesgrupper och lokala arbetsgivare som 
samarbetar med skolan). Den är inte utformad för att användas med elever, men eftersom 
elevens röst är central i alla självutvärderingar kan skolorna anpassa delar av enkäten eller 
ta fram en parallell enkät. I bilaga 2 finns ett antal exempel på resurser som kan användas 
med elever. 

Självutvärderingen för ökad måluppfyllelse är utformad för användning i grund- och 
gymnasieskola. För de som vill arbeta med förskolan har European Agency tagit fram ett 
självreflektionsverktyg, som specifikt behandlar de processer som barn upplever i 
utbildningssystemet i tidiga år. I det verktyget behandlas miljöfaktorer som påverkar 
delaktighet samt de främsta gemensamma dragen i bra inkluderande utbildning för alla 
barn i förskolan (European Agency, 2017b). 

Så här användes självutvärderingen i projektet för ökad 
måluppfyllelse 

Det praktiska arbetet i projektet utfördes i tre olika skolsamarbetsområden: 

• Istituto Tecnico Agrario Sereni (gymnasieskola) och Istituto Comprensivo Antonio 
Rosmini (låg-, mellan- och högstadieskola), i Rom i Italien 

• en grupp av skolor i Łajski (låg-, mellan- och högstadieskolor), i kommunen 
Wieliszew i Polen 

• Calderglen Learning Community (Calderglen High School och specialskolan 
Sanderson High School), East Kilbride i Storbritannien (Skottland). 

Skolsamarbetsområdena använde självutvärderingen för att samla in åsikter från flera 
olika intressenter i projektets början 2015, och sedan igen 2017 för att mäta om man hade 
lyckats utvecklas. 

Under projektets gång tjänade självutvärderingsenkäten som ett sätt att 

1. informera intressenter i respektive skolsamarbetsområde om vad som ansågs 
fungera väl och på vilka områden det fortfarande fanns utrymme för förbättring 

http://www.european-agency.org/publications/ereports/inclusive-early-childhood-education-environment-self-reflection-tool
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2. informera projektdeltagare om vad man i respektive skolsamarbetsområde 
uppfattade som sina styrkor och svagheter, och som ett sätt att se vilket stöd varje 
enskilt skolsamarbetsområde skulle behöva 

3. dela med sig av information om vilka praktikområden där man ansåg sig särskilt 
starka 

4. se förändringar/framsteg på områdena som ingick i enkäten. Det senare var 
möjligt genom att man jämförde data från den första enkäten med data i den 
slutliga enkäten. 

De data som samlades in i självutvärderingen i början och slutet av projektet gav en bild av 
förhållandena i de olika skolsamarbetsområdena. Genom dessa data fick man en 
ögonblicksbild av vad intressenterna ansåg om utvecklingen i deras skolsamarbetsområde. 
Inga personer utanför respektive skolsamarbetsområde fick se resultaten. De användes 
endast för reflektion och diskussion med intressenterna inom det egna 
skolsamarbetsområdet. 

Så långt det var möjligt inbjöds samma intressenter att delta i självutvärderingsenkäten 
2017 som 2015, men av naturliga skäl gick det inte att få exakt lika många och exakt 
samma personer att delta båda gångerna. Detta kan i viss mån ha påverkat resultaten. 

I analysen av data från 2015 och 2017 räknades medelvärden fram för varje fråga. Man 
tittade extra på påståenden där det fanns en statistiskt signifikant ökning eller minskning 
(p<=0,05)1. Det var sannolikt att dessa förändringar inte var ren tillfällighet eller berodde 
på slumpen. Det är intressant att notera att i de fall då ett område som svarspersonerna 
inte hade lagt märke till tidigare togs upp i enkäten, uppgav svarspersonerna oftast att 
förhållandena på området i fråga hade blivit sämre. Detta kan ha påverkat resultaten från 
den andra utvärderingen. 

Att praktiken fungerade bra i de tre skolsamarbetsområden som ingick i projektet hade 
redan noterats av de nationella företrädarna, eftersom det var därför de hade föreslagit 
att områdena skulle ingå i projektet. Det är därför inte förvånande att resultaten från 
2015 års självutvärderingsenkät till övervägande del var positiva med signifikanta 
förbättringar på ett begränsat antal områden under de två åren. De förbättringar som 
intressenterna såg mellan 2015 och 2017 kan dock inte endast tillskrivas projektet. 

Förutom att ge stödinformation enligt ovan gav användningen av självutvärderingen 
under projektets gång även bevis på att självutvärderingsmaterialet fungerar. Genom att 
materialet användes i skolsamarbetsområdena kunde man se att enkäten innehåller 
variabler som faktiskt påverkar praktikarbetet för att inkludera alla elever och öka deras 
måluppfyllelse. Självutvärderingen visade även att det är möjligt att se signifikanta 
förändringar i intressenternas åsikter över tid som motsvarar förändringarna i 
skolområdenas praktik. Det viktigaste är att materialet kan bidra till 
skolornas/skolområdenas processer och planer för undervisning där alla deltar och alla 
elevers måluppfyllelse ökas. 

                                                 
1 p betecknar signifikansnivå. 
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Så här kan resursen användas i skolorna/skolområdena 

Precis som beskrivits ovan kan resursen (som återfinns i bilaga 1) användas i sin nuvarande 
form, eller som en utgångspunkt för att utarbeta en självutvärderingsenkät som passar för 
de lokala förhållandena. Dimensionerna och påståendena kan ändras enligt vad som 
prioriteras lokalt eller för att kunna användas med andra grupper av intressenter. Andra 
påståenden kan läggas till om man vill undersöka särskilda aspekter i skolans organisation, 
kultur eller lärares, skolledares eller andra intressenters enskilda praktik eller 
samarbetspraktik. Även bedömningsskalan kan ändras. Man kan till exempel fundera över 
om en fyr- eller femgradig skala är lämplig. Man bör dock komma ihåg att en femgradig 
skala ger möjlighet till neutrala svar. 

Självutvärderingsenkäten kan ingå i en kontinuerligt rullande process som gör det möjligt 
för skolor/skolsamarbetsområden att 

1. ifrågasätta rutiner, ta upp svåra frågor och fråga sig hur det kommer sig att man 
gör som man gör 

2. komplettera annan kvalitativ och kvantitativ information, som bland annat fåtts 
fram genom att lyssna på vad elever, personal, föräldrar och olika aktörer i 
samhället runtomkring tycker om deras styrkor och svagheter 

3. komma överens om en tydlig logisk grund för de system, strukturer och processer 
som fungerar, och för de som behöver förändras eller överges 

4. utarbeta en ”förändringsteori” som kan klargöra förhållandet mellan föreslagna 
åtgärder och planerade resultat 

5. genomföra småskaliga innovationer med tydligt fokus, i enlighet med vad som är 
lämpligt på respektive skola 

6. berika vardagen i skolan för personal och elever, vilket kan underlätta för dem att 
utvecklas 

7. utvärdera och reflektera över praktiken med bättre underlag. 

När skolorna lyssnar på viktiga intressenters åsikter bör de även arbeta tillsammans med 
andra för att få tydliga bevis att grunda sina beslut på. De bör söka stöd från ”kritiska 
vänner” när de analyserar sitt eget arbete, samtidigt som de bör ta reda på vad som 
fungerar för andra på lokal och nationell nivå. Till sist bör de även blicka framåt och 
fundera över hur ett kontinuerligt förbättringsarbete kan se ut (Education Scotland, 2015). 

Om enkäten används endast en gång kan andelen svar i varje kategori (instämmer helt, 
instämmer, vet inte, instämmer inte, instämmer inte alls) och genomsnittsvärden 
beräknas för varje enskilt påstående, precis som i måluppfyllelseprojektet. Om enkäten 
görs om efter en tid kan fördelningen av svar i de olika enkätomgångarna undersökas 
utförligare för att se om svaren uppvisar någon statistiskt signifikant ökning eller 
minskning (med minst p<=0,05). 

Självutvärderingsdokumentet kan alltså användas 

• som stöd för skolledare när de diskuterar med många olika intressenter om olika 
sätt att inkludera och öka alla elevers måluppfyllelse 
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• som stöd för utarbetande av evidensbaserad praktik 

• för att urskilja styrkor och områden som behöver utvecklas 

• för att besluta om vilka åtgärder som behövs för att säkerställa rättvis utbildning 
för alla och minska eventuella hinder för elevdeltagande 

• för att fastställa kort- och långsiktiga prioriteringar och utvecklings-
/förbättringsplaner. 
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STÖD FÖR ÖKAD MÅLUPPFYLLELSE I BREDARE 
POLICY 

I måluppfyllelseprojektet betonades att det är möjligt att uppnå både rättvisa och bra 
resultat i de nationella systemen. I detta avsnitt presenteras en holistisk modell som visar 
vilka system och processer på olika nivåer i utbildningssystemet som bör ses över för att 
säkerställa att det finns en policyram som ger förutsättningar för att inkludera alla elever 
och öka alla elevers måluppfyllelse. 

Ett ekosystem med stöd för inkluderande undervisning 

I ekosystemet med stöd för inkluderande undervisning visas de viktigaste strukturerna och 
processerna som påverkar elevernas deltagande, och som måste beaktas för att man ska 
kunna skapa så bra möjligheter till lärande och måluppfyllelse som möjligt. 

Ekosystemet togs från början fram i European Agencys projekt om inkluderande 
utbildning i förskolan (European Agency, 2016a). Tanken var att skapa en holistisk modell 
över de invecklade nätverken i systemet som påverkar alla elever. Modellen har anpassats 
efter begreppsramen och resultaten från projektet om ökad måluppfyllelse, och så att den 
fungerar för elever i alla utbildningsstadier. 

I modellen är eleven i mitten av en serie system, som alla ligger inuti varandra och som 
tillsammans formar elevens utveckling. I måluppfyllelseprojektet låg fokus främst på 
mikro-, meso- och exonivåerna. Makronivån ingår dock också, eftersom den är viktig när 
det gäller att forma policyförutsättningarna för att kunna utföra arbete på andra nivåer.  

Modellen i figur 1 visar följande sammanflätade system: 

• Ringen runt mitten i modellen är mikrosystemet med institutioner och grupper 
som direkt påverkar elevens utveckling. Det kan till exempel vara den närmaste 
familjen, och för de flesta elever, processerna i skolan och samspelet med 
jämnåriga och vuxna. 

• Den andra ringen är mesosystemet med kopplingar till mikrosystemen: ett samspel 
som påverkar skolans strukturer och processer. 

• Den tredje ringen är exosystemet: samhället runtomkring, som eleven kanske inte 
direkt är medveten om men som kan påverka andra systemnivåer. 

• Den yttre ringen består av makrosystemet: det vidare sociala, kulturella och 
rättsliga ramverket som omfattar alla andra system. Här ingår även FN:s 
konventioner om barnets rättigheter och om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Utöver dessa nivåer måste man även se till att ha realistiska tidsplaner. Förändring tar tid 
på alla systemnivåer. På elevnivå måste dock stöd sättas in så fort hinder för lärande 
upptäcks. 

Figur 1. Modellen över ekosystemet med stöd för inkluderande undervisning (nästa sida)
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[Alt-text: Ekosystemet med stöd för inkluderande undervisning består av en cirkel i mitten med koncentriska 
ringar runt som innehåller viktiga strukturer och processer på mikro-, meso-, exo- och makronivå. 

I mittencirkeln finns Elevens engagemang och röst 

Den första ringen är mikrosystemet med institutioner och grupper som direkt påverkar elevens utveckling 
(Möjlighet till social samvaro, Verklighetsrelaterade studieuppgifter, Arbete för att förbättra 
inlärningsförmågan, Personalisering och bedömning för lärande, Olika sätt att uttrycka sig). 

Den andra ringen är mesosystemet med kopplingar till mikrosystemet (Ledarskap, Kontinuitet i 
stödåtgärderna, Samarbete, Fortbildning om mångfald, Alla ska med-etik, Familjens delaktighet (ligger 
mellan andra och tredje ringen)). 

Den tredje ringen är exosystemet (Familjens delaktighet (ligger mellan andra och tredje ringen), Kontinuitet 
mellan stadier i utbildningen och skola/arbete, Samarbete mellan myndigheter och olika professioner, Hjälp 
från övriga samhället). 

Den fjärde ringen (den yttersta) är makrosystemet (En rättighetsbaserad strategi för rättvisa, Tillgång till 
vanliga skolor med jämnåriga, Styrning och finansiering, Uppföljning, kvalitetssäkring och ansvarsskyldighet, 
Mångfald i grundutbildningen för lärare, Läroplan och bedömningsgrunder).] 

Viktiga begrepp i modellen 

Så som visas i figur 1 finns elevens engagemang och röst i mittencirkeln. Att eleverna är 
engagerade nämns ofta som en avgörande faktor för att eleverna ska lära sig något. 
Begreppet engagemang är visserligen svårdefinierat, men OECD har beskrivit 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). European Agency har 
föreslagit att begreppet skolengagemang ska innefatta följande: 

• beteendemässigt engagemang (positivt uppförande, deltar på lektionerna och 
utför skoluppgifterna, deltar i skolrelaterade aktiviteter) 

• emotionellt engagemang (visar intresse, är positiv och identifierar sig med lärarna 
och de andra eleverna) 

• kognitivt engagemang (självbehärskning, flexibilitet vid problemlösning, 
stresshantering) (Fredricks et al., 2004, citerat i European Agency, 2011, s. 28). 

Det är viktigt att påpeka att emotionellt engagemang också innefattar samhörighetskänsla 
(att känna att de andra eleverna accepterar och värdesätter en), socialt ansvar, rättvisa 
och att man kan fungera som stöd för andra. 

Det är därför viktigt att tillhandahålla valmöjligheter så att eleverna känner större 
delaktighet och att de har kontroll över sin inlärning. Detta kan uppnås om man lyssnar på 
eleverna och engagerar dem i de möjligheter som finns. I kedjan med små cirklar runt 
varje elev finns fem processer som har med engagemang och samspel att göra och som 
rör elevernas rättigheter: 

• Möjlighet till social samvaro: grunden för förtroendefulla relationer mellan 
personal och elever och mellan eleverna. Sådana relationer skapas i lärgrupper 
med inkluderande värdegrund där alla kan känna tillhörighet. Lärarna ger eleverna 
möjlighet att delta och utnyttjar möjligheter till lärande på ett meningsfullt sätt. De 
skapar en miljö med så många tillfällen till samspel och ömsesidigt stöd som 
möjligt. 
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• Verklighetsrelaterade studieuppgifter: som är relevanta för den enskilda eleven. 
Meningsfulla interdisciplinära möjligheter till lärande bör planeras utifrån en 
flexibel läroplan. Läroplanen kan innehålla fysiska, sociala och emotionella 
aspekter, utöver rena ämneskunskaper. Den kan till exempel innehålla sådant som 
kommunikationskompetens, språk, estetik, kunskap om miljön och världen, 
matematik, ny teknik och etiska och spirituella dimensioner. 

• Arbete för att förbättra inlärningsförmågan: Lärarna behöver kunskap om inre 
och yttre faktorer som påverkar inlärning, om effekten av olika gruppindelningar, 
hur humöret och hur man mår påverkar och vikten av att ha ett utvecklande och 
utvidgat tankesätt. De måste även tro på att alla elever kan prestera. De bör se till 
att eleverna är aktivt engagerade i skolarbetet och hjälpa eleverna att ta ansvar för 
sin egen inlärning. 

• Personalisering och bedömning för lärande: När undervisningen är individuellt 
anpassad tillhandahåller läraren förutsättningarna för kunskapsinhämtning. Det är 
inte samma sak som individualiserad undervisning och differentiering, då läraren 
anpassar uppgifterna efter enskilda elevers, respektive enskilda elevgruppers 
behov. Bedömning för lärande är ett sätt att underlätta personalisering eftersom 
sådan bedömning ger återkoppling som avgör nästa steg, i vilket eleverna själva är 
delaktiga eller tar initiativ till. Lärarna inser att de inte kan förutse framtida 
inlärningsförmåga och säkerställer att deras praktik inte begränsar någon elev. 

• Olika sätt att uttrycka sig: Här ingår även informations- och kommunikationsteknik 
(IKT). Eleverna bör kunna delta och svara på olika sätt i möjligheterna till lärande så 
att hindren blir så små som möjligt. IKT kan fungera som stöd, särskilt för elever 
med funktionsnedsättning som behöver anpassning. 

I nästa cirkel finns stöttande strukturer i skolmiljöns mesosystem som fungerar som stöd 
för ovan nämnda processer. 

• Ledarskap: Inkluderande ledare inspirerar och ger vägledning och strävar efter 
både rättvisa och hög kvalitet för att se till att alla elever uppnår ett positivt 
resultat. De skapar en kultur som bygger på positiva och förtroendefulla relationer. 
De utvärderar sig själva och sitt arbete, samtidigt som de förstår att allt måste 
analyseras i sitt sammanhang, liksom hur data kan användas för löpande 
förbättringar. 

• Kontinuitet i stödåtgärderna: Det bör finnas kontinuitet i stödet till alla elever, 
särskilt de med behov av särskilt/extra stöd. Resurserna bör alltmer användas så 
att skolorna kan gå över från individuellt, kompensatoriskt stöd till metoder som 
ökar alla skolors förmåga och kapacitet att sätta in insatser så fort hinder för 
lärande upptäcks. Med en sådan proaktiv praktik är stöd normen för alla, inte 
något som sätts in när någon elev kategoriserats genom en diagnos. Kontinuitet i 
stödåtgärderna gäller i lika hög grad för alla intressenter i lärgruppen. 

• Samarbete: Samarbetspraktik är bra för innovation och fortbildning och 
kompetensutveckling. Kompanjonskap med föräldrarna och andra viktiga 
intressenter byggs upp. 
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• Fortbildning om mångfald: Fortbildningen för lärare och skolledare bör ge dem 
tillräckliga kompetenser för att kunna hantera mångfald, till exempel de 
kompetenser som beskrivs i European Agencys kompetensprofil för lärare 
(European Agency, 2012a). Lärarna bör luta sig mot forskning/evidens och se sitt 
arbete som problemlösning. De bör be om stöd från specialister när det behövs, 
men använda sina sakkunskaper för att förbättra åtgärderna och undervisningen 
för alla. 

• Alla ska med-etik: Detta handlar om att lärarna tar ansvar för alla, tar på sig att 
agera för alla, och tror på att alla kan lära sig och prestera. De tar hänsyn till alla 
elevers identitet och bakgrund, och planerar tillgänglighetsanpassade och 
kulturellt anpassade möjligheter med lämpliga resurser. De arbetar mot mer 
rättvisa och undviker sådant som missgynnar vissa elever. 

• Familjens delaktighet: Föräldrarna bör ha ett nära samarbete med skolan och ta 
aktiv del i barnens utbildning. Familjens delaktighet ligger delvis i mikrosystemet 
och delvis i nästa cirkel som är kopplad till mikrosystemet. 

I den tredje cirkeln finns ytterligare strukturer i exosystemet runt skolan som också utgör 
stöd för processerna för elevengagemang: 

• Kontinuitet mellan stadier i utbildningen och mellan skola och arbete: Detta 
handlar om en läroplan och en pedagogik som ger förutsättningar för kontinuitet 
och framåtskridande i och mellan alla faser i utbildningen. Stödet bör organiseras 
så att övergången mellan faserna blir smidig, i förberedelse för vuxenlivet. 

• Samarbete mellan myndigheter och professioner: För att tillgodose alla elevers 
varierande behov bör det finnas stöd att få från andra professioner som arbetar 
tillsammans för att stödja eleverna (till exempel från hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten med mera). Denna sakkunskap bör även kunna hjälpa personalen att 
klara av utmaningar, och på så sätt öka skolans och samhällets förmåga att skapa 
bra förutsättningar. 

• Hjälp från övriga samhället: Hela det omgivande samhället bör sträva efter 
kvalitetssäkrad utbildning för alla elever tillsammans. Alla bör vara införstådda 
med att inkludering är en del av förbättringsagendan för alla skolor. Aktörer i 
samhället bör dela med sig av sin expertis i läroplansundervisningen men även i 
andra aktiviteter på skolan och genom att stödja familjen. 

Och så till sist har vi den yttersta cirkeln som innehåller sex strukturer i makrosystemet 
som anses nödvändiga för inkludering: 

• Rättighetsbaserad lagstiftning och policy för rättvisa: Detta bör vara resultatet av 
ett långsiktigt perspektiv från politikernas sida och en nationell dialog så att man är 
överens om vad man menar med inkluderande undervisning, rättvisa och ökad 
måluppfyllelse för alla elever. 

• Tillgång till vanliga skolor med jämnåriga: Alla elever bör gå i sin lokala skola med 
sina jämnåriga. 
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• Styrning och finansiering: För att öka utbildningssystemets förmåga på alla nivåer 
och ge alla elever rättvisa möjligheter behövs tydlighet vad gäller olika 
styrningsnivåer och om roller och ansvar för finansiering. 

• Uppföljning, kvalitetssäkring och ansvarsskyldighet: Detta handlar om att 
fokusera på effektivitet, kostnadseffektivitet och rättvisa. Det bör finnas ett tydligt 
fokus på överenskomna normer för vad som ska räknas som kvalitetssäkrad 
utbildning med olika sätt att mäta framgång. Intressenterna bör ha ansvar för 
resultat som betyder något och som påverkar alla elevers måluppfyllelse. 

• Mångfald i grundutbildningen för lärare: Grundutbildningen för lärare bör ge alla 
lärare kompetens att kunna arbeta i klasser med elever som har varierande behov 
(European Agency, 2013). 

• Läroplan och bedömningsgrunder: Alla elever bör ingå i ett enhetligt ramverk 
(med till exempel nationella normer eller krav) som ligger till grund för 
kunskapsinhämtningen och lämpliga bevis på måluppfyllelse. 

Så här kan modellen användas för en översyn av bredare policy 

Den holistiska modellen bygger på European Agencys tidigare arbeten (European Agency, 
2012b, 2013, 2014, 2016a, 2016b, 2017b), där man försökt hitta de viktigaste områdena 
som beslutsfattare bör titta på i en lokal eller nationell översyn. Syftet med modellen är 
att säkerställa att den bredare policyn ger förutsättningar för den praktik man vill se på 
lokal nivå och skolnivå. 

Genom modellen kan följande ses: 

• viktiga kopplingar mellan nationell policy och processerna och strukturerna på 
andra nivåer i systemet 

• var ansvar för viktiga strukturer och processer bör ligga 

• samspel som påverkar inkluderande undervisning (till exempel de olika 
intressentgruppernas roller). 

För att förändringsarbetet ska vara löpande kan normer och indikatorer tas fram (i 
samarbete med olika intressentgrupper), så att måluppfyllelsen ökas genom en strategi 
som innefattar flera olika nivåer och sektorer. Information som samlats in från 
intressenter på skolnivå genom tidigare nämnda självutvärdering om måluppfyllelse kan 
ge ytterligare underlag för utveckling av skolpraktiken, liksom återkoppling om 
överensstämmelsen mellan lokal/nationell policy och praktik.  

I figur 2 visas kopplingarna mellan självutvärderingen på skolnivå och 
ekosystemsmodellen. 

Mer stöd finns i stödmaterialet för öka inkluderingsmöjligheterna (European Agency, inget 
datum). Här finns bland annat ett ramverk för reflektion och diskussion mellan 
beslutsfattare på nationell och lokal nivå som en del i en gemensamt ledd 
förändringsprocess. Ramverket är kopplat till rekommendationerna om barns rättigheter 
och delaktighet, begreppsmässig klarhet och samstämmighet samt kontinuitet i 
stödåtgärderna som finns i European Agencys projekt om organisation av stödåtgärder 

https://www.european-agency.org/projects/%C3%96ka-inkluderingsm%C3%B6jligheterna/handbok
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som främjar inkluderande undervisning (European Agency, 2013, 2014). Detta 
stödmaterial kan användas för att säkerställa engagemang bland intressenter innan man 
börjar med mer fokuserad och strategisk utveckling med hjälp av ekosystemet. 

 

Figur 1. Kopplingarna mellan självutvärderingen från måluppfyllelseprojektet och 
ekosystemsmodellen med strukturer och processer 

[Alt-text: Figur 2 består av en ring med cirklar som innehåller de sju dimensionerna i självutvärderingen för 
ökad måluppfyllelse. Var och en av cirklarna är kopplade till en yttre ruta som innehåller motsvarande delar i 
ekosystemet med stöd för inkluderande undervisning.  

Pedagogik för alla är kopplat till Ökad inlärningsförmåga, Bedömning för lärande, Personalisering, Olika sätt 
att uttrycka sig. 

Stöd för lärande är kopplat till Kontinuitet i stödåtgärderna. 

Ledarskapsmetoder är kopplat till Ledarskap, Alla ska vara med-etik, Kvalitetssäkring. 

Trivsel och delaktighet är kopplat till Elevens engagemang och röst, Möjlighet till social samvaro. 
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Kompanjonskap och samarbete är kopplat till Samarbete, Myndighetssamverkan, Familjens delaktighet, 
Hjälp från övriga samhället. 

Läroplansutveckling är kopplat till Verklighetsbaserade studieuppgifter, Kontinuitet mellan stadier i 
utbildningen.]  
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AVSLUTANDE KOMMENTARER 

När alla intressenter i en lärgrupp arbetar tillsammans kan de utnyttja sin samlade 
kunskap och färdighet till fullo. Då stärks deras förmåga och kapacitet att hantera 
elevernas mångskiftande behov. Detta tillvägagångssätt bör uppmuntra till reflektion över 
attityder och övertygelser, särskilt vad gäller utsatta grupper av elever (Ainscow et al., 
2012). Det bör inspirera till nytänkande och innovativa sätt att arbeta för att uppnå 
”hållbar framgång”, snarare än ”skenbara kortsiktiga vinster” (Hargreaves, 2015, s. xi). 
Resultaten från projektet om ökad måluppfyllelse stärker uppfattningen om att samarbete 
är effektivt. De visar även vilken viktig roll som aktörer inom skolan (skolledare och lärare) 
spelar när det gäller att skapa en kvalitets- och självutvärderingskultur i skolan (European 
Commission, 2015, s. 95). 

I många system/skolor strävar man främst efter bättre resultat på prov trots att aktuell 
forskning har visat att andra områden också är viktiga, som att utveckla motståndskraft, 
vilket är avgörande för livslångt lärande och framgång efter skolan (Beere, 2016). Det är 
även viktigt att lära eleverna ett hälsosamt sätt att tänka, vilket påverkar allt från 
studiefärdigheter och skolresultat till psykisk hälsa och allt från personlig utveckling till 
arbetslivskompetens (Birdwell et al., 2015). Arbetet i skolsamarbetsområdena i 
måluppfyllelseprojektet gav exempel på effektiviteten i sådana sätt att arbeta. Dessa 
exempel finns beskrivna i vägledningen Key Actions for Raising Achievement: Guidance for 
teachers and school leaders [effektiva åtgärder för ökad måluppfyllelse: vägledning för 
lärare och skolledare] (European Agency, 2018). 

För att förbereda eleverna för deras rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt 
samhälle måste skolorna dessutom visa exempel på detta i praktiken. Självutvärdering där 
alla deltar är ett exempel på demokrati i praktiken. Självutvärdering blir därför, så som 
man uttryckte det i det italienska skolsamarbetsområdet, ”både ett värde och ett medel” 
för att alla i samarbetsområdet ska delta och lära sig något nytt.  
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BILAGA 1 – SJÄLVUTVÄRDERING FÖR ÖKAD 
MÅLUPPFYLLELSE 

Denna självutvärderingsenkät utformades för att användas av flera olika intressenter i 
skolsamarbetsområdena som ingick i projektet om ökad måluppfyllelse. Genom enkäten 
fick man ta del av betydelsefulla åsikter om alla aspekter av skolornas/områdenas praktik. 
Intressenterna var anonyma i projektet. De fick dock uppge vilken befattning de hade för 
att projektadministratörerna skulle kunna skilja mellan svaren från olika grupper av 
intressenter. Vid framtida bruk av enkäten bör ett tillräckligt stort antal intressenter från 
varje grupp delta, så att anonymitet kan upprätthållas. 

Syftet med självutvärderingen var att få in kvantitativ information om vad olika 
intressenter tyckte om olika aspekter av skolområdenas dåvarande praktik. Särskilt ville 
man få information om delar som är svåra att mäta, men som anses vara betydelsefulla 
när det gäller att öka elevers måluppfyllelse i inkluderande miljöer. Denna kompletterade 
den kvalitativa informationen som skolsamarbetsområdena samlade in under projektet. 

Två områden togs upp i självutvärderingsverktyget som användes i projektet: pedagogik 
(inklusive användning av teknik) och ledarskap. Även det övergripande temat 
samarbetspraktik togs upp. 

Självutvärderingen nedan ser precis ut som den som användes i projektet. Även 
anvisningarna som deltagarna fick finns med. 

Enkät för självutvärdering 

Självutvärderingsenkäten är en öppen lärresurs. Det innebär att det är en resurs ”som kan 
användas, anpassas till särskilda inlärningsbehov och spridas fritt” (Europeiska 
kommissionen, 2013). Användarna kan anpassa, ändra och omarbeta enkäten efter behov 
så länge hänvisning till originalkällan uppges. 

Skydd av personuppgifter 

Alla uppgifter som samlas in i denna enkät lagras anonymt och säkert. 

Anvisningar om hur enkäten ska fyllas i 

I del 1 efterfrågas bakgrundsinformation om vem du är. I del 2 finns ett antal påståenden 
om inkluderande pedagogik, och i del 3 finns ett antal påståenden om skolans ledarskap. 

I del 2 och 3 anger du i vilken utsträckning du instämmer i vart och ett av påståendena på 
en femgradig skala: 

• Instämmer helt 

• Instämmer 

• Vet inte 

• Instämmer inte 
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• Instämmer inte alls 

Markera rutan för det alternativ som bäst stämmer in på i hur stor utsträckning du 
instämmer. Bara en ruta per rad ska markeras. 

Det finns 68 påståenden. Ange svar för alla. 

Det bör ta runt tjugo minuter att fylla i enkäten. 

Del 1 – Bakgrundsinformation 

I denna del får du uppge viss bakgrundsinformation om vilken roll du har i 
skolsamarbetsområdet. 

Hur skulle du beskriva din roll i skolsamarbetsområdet? 

• Ingår i skolledningen ___ 

• Klass-/ämneslärare ___ 

• Stödpersonal ___ 

• Förälder ___ 

• Annat (ange och beskriv kortfattat vilken roll du har) ________________________ 

Del 2 – Inkluderande pedagogik 

Denna del handlar om två viktiga aspekter i praktiken på klassrumsnivå (pedagogik för alla 
elever och stöd för lärande). För varje aspekt ges ett antal påståenden som du får 
bedöma. 

Svara på alla frågorna. Bara en ruta per rad ska markeras. 

Pedagogik för alla elever 

Dessa påstående handlar om lärarnas attityder till mångfald och deras kunskap om, och 
förståelse för, undervisnings- och inlärningsprocessen som påverkar metoderna som de 
använder för att bedöma och individanpassa inlärningen. 

Påståenden Instämmer 
helt 

Instämmer Vet 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Lärarna tar ansvar för att alla 
elever i klassrummet ska lära 
sig. 

     

Lärarna tillgodoser de 
varierande behoven hos alla 
elever i sina klasser. 

     



 
 

Ökad måluppfyllelse för alla elever 22 

Påståenden Instämmer 
helt 

Instämmer Vet 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Lärarna samspelar med eleverna 
på ett finkänsligt och 
respektfullt sätt. 

     

Lärarna har höga förväntningar 
på alla elever. 

     

Lärarna lutar sig mot 
vetenskapliga bevis när de fattar 
beslut om innovativa 
undervisningsmetoder. 

     

Lärarna hjälper eleverna att 
fundera över sina egna 
processer och strategier för 
inlärning. 

     

Lärarna anpassar 
undervisningen efter varje 
enskild elev. 

     

Lärarna arbetar med olika 
grupperingar (till exempel 
helklass, grupp- och pararbete) 
för att eleverna ska få prova på 
och få erfarenhet av olika 
perspektiv. 

     

Lärarna använder flera olika 
resurser och typer av teknik som 
hjälp i undervisningen. 

     

Lärarna ger eleverna olika 
möjligheter att visa vad de här 
lärt sig. 

     

Lärarna använder formativ 
bedömning så att eleverna kan 
planera nästa steg i sina studier. 

     

Lärarna ger återkoppling med 
fokus på insats och framsteg. 
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Stöd för lärande 

Denna del handlar om hur lärarna stöder elever som underpresterar eller som har behov 
av särskilt stöd. Här ingår även hur lärarna samarbetar med kolleger. 

Påståenden Instämmer 
helt 

Instämmer Vet 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Alla intressenter är överens om 
att utsatta elever har rätt till 
stöd och rimlig anpassning. 

     

Lärarna använder flera olika 
bedömningsmetoder för att 
avgöra behoven av anpassning 
eller extra resurser på 
klassrumsnivå.  

     

Lärarna använder flera olika 
metoder/strategier för att ge 
extra stöd till elever när det 
behövs (till exempel universell 
design, kamratstöd, 
mentorskap). 

     

Lärarna använder lämpliga 
resurser och typer av teknik för 
att tillgänglighetsanpassa 
undervisningen. 

     

Lärarna samarbetar och 
planerar tillsammans med 
annan personal/andra 
yrkesgrupper för att tillgodose 
de enskilda elevernas behov. 

     

Lärarrollen är flexibel (till 
exempel att både 
specialpedagoger och vanliga 
lärare kan turas om att arbeta i 
klassrummet). 

     

Lärarna bidrar till formella 
utredningar på skolnivå/lokal 
nivå (till exempel 
omdömen/intyg på behov av 
särskilt stöd). 
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Påståenden Instämmer 
helt 

Instämmer Vet 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Det finns rutiner för att 
upptäcka underpresterande 
elever och ta itu med faktorer 
som påverkar skolgången så 
fort sådana uppstår. 

     

Del 3 – Ledarskap och samarbete 

Denna del handlar om fem viktiga aspekter som har att göra med praktiken på skolnivå 
(Ledarskapets funktioner och arbetssätt, Elevernas trivsel och delaktighet, 
Läroplansutveckling, Kompanjonskap och samarbeten, samt Stödsystem för personal och 
skolledare). För varje aspekt ges ett antal påståenden som du får bedöma. 

Svara på alla frågorna. Bara en ruta per rad ska markeras. 

Ledarskapets funktioner och arbetssätt 

Denna del handlar om hur skolledare (huvudlärare/rektorer) arbetar tillsammans med 
andra för att skapa en positiv anda och välkomnande miljö på skolan. Det kan röra sig om 
sådant som ledarskap för lärande, rättvisefokus och om att använda information för 
förbättring. 

Påståenden Instämmer 
helt 

Instämmer Vet 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Skolledarna använder sig av en 
samarbetsprocess för att skapa 
en gemensam vision och 
inkluderande värderingar. 

     

Skolledarna uppmuntrar till 
starka, förtroendefulla 
relationer. 

     

Skolledarna skapar 
förutsättningar för effektiv 
kommunikation mellan alla 
intressenter (till exempel 
personal, elever, föräldrar, 
andra yrkesgrupper, övriga 
samhället). 
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Påståenden Instämmer 
helt 

Instämmer Vet 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Skolledarna är proaktiva när 
det gäller att hantera 
förändring och ta itu med 
osäkerhet. 

     

Skolledarna rådgör med alla 
intressenter när de fattar 
beslut. 

     

Skolledarna skapar en 
miljö/kultur där man känner 
alla elever personligen och 
behandlar dem som enskilda 
individer.  

     

Skolledarna ser inkludering 
som ett medel för 
skolförbättring.  

     

Skolledarna använder data och 
statistik för att följa upp och 
utvärdera praktik och påverkan 
på alla elever.  

     

Skolledarna lutar sig mot 
forskningsrön när de planerar 
förbättringar. 

     

Skolledarna arbetar för att 
undervisningen ska höja alla 
elevers ambitioner och 
måluppfyllelse. 

     

Skolledarna ser till att alla 
intressenter förstår vilka 
bedömningsprocesser som 
används i skolan och hur denna 
information kan användas (till 
exempel formativ bedömning 
för lärande/summativ 
bedömning för redovisning). 
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Påståenden Instämmer 
helt 

Instämmer Vet 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Skolledarna arbetar för rättvisa 
och säkerställer att alla 
möjligheter till lärande och alla 
skolaktiviteter är tillgängliga 
för alla. 

     

Elevernas trivsel och delaktighet 

Dessa påståenden handlar om skolans arbete med elevernas hälsa och trivsel (bland annat 
att lära eleverna ett utvecklande och utvidgat tankesätt), och om i hur stor utsträckning 
eleverna får komma till tals och kan delta i all undervisning och i alla skolans övriga 
aktiviteter. 

Påståenden Instämmer 
helt 

Instämmer Vet 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

All personal tar ansvar för att 
eleverna ska må bra och ser 
det som en viktig faktor för 
elevernas framgång och för att 
de ska lyckas. 

     

All personal ser elevernas 
mångfald som en tillgång för 
skolan. 

     

Skolan erbjuder stöd för att 
minska alla eventuella hinder 
för elevernas närvaro i skolan 
(till exempel mobbning och 
familjeförhållanden). 

     

All personal uppmuntrar till 
positiva relationer mellan 
eleverna. 

     

Skolkulturen ger 
förutsättningar för att alla 
elever ska känna samhörighet. 

     

Elevens röst är central både i 
det dagliga skolarbetet och i 
det löpande 
förbättringsarbetet. 
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Påståenden Instämmer 
helt 

Instämmer Vet 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

All personal uppmuntrar 
eleverna att se misstag som 
möjligheter till lärande. 

     

All personal ger eleverna stöd 
så att de kan delta i alla 
möjligheter till 
lärande/aktiviteter. 

     

All personal uppmuntrar 
eleverna att vara självständiga 
och hävda sin rätt. 

     

Rutiner för hantering av 
diskriminerande språk och 
attityder följs alltid upp. 

     

Man tar itu med konflikter och 
mobbning direkt. 

     

Eleverna kan tala med 
personalen om personliga 
problem som påverkar deras 
skolgång. 

     

Läroplansutveckling 

Dessa påståenden handlar om hur skolan följer den nationella läroplanen eller lägger upp 
sin egen läroplan för att ge alla elever relevanta och engagemangsväckande möjligheter. 

Påståenden Instämmer 
helt 

Instämmer Vet 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Skolan har en fast läroplan där 
man tar hänsyn till sådana 
principer som bredd, balans, 
enhetlighet och relevans. 

     

Skolans läroplan ger alla elever 
värdefulla möjligheter till 
lärande. 
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Påståenden Instämmer 
helt 

Instämmer Vet 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Skolans läroplan ger lärarna 
flexibilitet, så att de kan 
planera verklighetsrelaterade 
och utmanande möjligheter till 
lärande för alla elever. 

     

Skolans läroplan ger utrymme 
för eleverna att välja själva 
vilken studieplan de vill följa. 

     

Att eleverna mår bra står 
inskrivet som en prioritet i 
skolans läroplan. 

     

Skolans läroplan underlättar 
för bra övergång mellan 
faser/skolmiljöer. 

     

Aktiviteter utanför skolan 
planeras så att alla elever 
engageras. 

     

I bedömningsgrunderna finns 
möjlighet att ta hänsyn till 
bredare måluppfyllelse utöver 
rena skolresultat (vad gäller till 
exempel social kompetens, 
idrott och estetiska ämnen). 

     

Kompanjonskap och samarbeten 

Dessa påståenden handlar om skolans arbete med föräldrarna/familjerna och med 
samhället runtomkring som syftar till att öka elevernas ambitioner och måluppfyllelse. 

Påståenden Instämmer 
helt 

Instämmer Vet 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Skolan tillhandahåller tillgänglig 
information riktad till föräldrar 
och samhället i syfte att främja 
inkluderande undervisning. 
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Påståenden Instämmer 
helt 

Instämmer Vet 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Skolan har ett nära samarbete 
med föräldrarna för att öka alla 
elevers ambitioner och 
måluppfyllelse. 

     

Föräldrar är välkomna att 
komma till skolan för att 
diskutera frågor som är viktiga 
för dem. 

     

Föräldrarnas/familjernas åsikter 
värdesätts vid beslutsfattande 
och intressebevakning. 

     

Skolan samverkar med andra 
närliggande skolor, högskolor, 
universitet och arbetsplatser för 
att kunna erbjuda eleverna fler 
möjligheter. 

     

Skolan samarbetar med andra i 
samhället (som vården och 
socialtjänsten) för att kunna ge 
eleverna extra stöd när det 
behövs. 

     

Alla intressenter vet vilken 
funktion de har i skolan och 
vilken funktion och vilket ansvar 
andra har. 

     

Externa 
intressenter/samarbetspartner 
deltar i 
granskningen/valideringen av 
skolans självutvärderingsarbete. 

     

Stödsystem för personal och skolledare 

Dessa påståenden handlar om stödsystemen som finns att tillgå för personal och 
skolledare inom skolsystemet. 
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Påståenden Instämmer 
helt 

Instämmer Vet 
inte 

Instämmer 
inte 

Instämmer 
inte alls 

Personalen får stöd att möta 
”mindre samarbetsvilliga” 
familjer. 

     

Personalen uppmuntras att 
delta i kompetensutveckling 
som kan förbättra 
undervisningen och 
måluppfyllelsen i skolan. 

     

Personalen får stöd för att dela 
med sig av kunskaper och 
diskutera erfarenheter med 
kolleger som en form av 
fortbildning och 
kompetensutveckling.  

     

Personalen får möjligheter att 
prova på ledarskap (till 
exempel genom att leda nya 
projekt/pröva nya 
undervisningsområden i 
läroplanen). 

     

Personalen har tillgång till stöd 
för sin egen hälsa när de 
upplever stress. 

     

Skolledarna får stöd från 
kolleger inom skolan. 

     

Skolledarna får stöd från 
externa partner/nätverk (till 
exempel andra skolledare, 
övriga samhället och 
universitetskolleger). 

     

Skolledarna får bra praktisk 
utbildning i hur de kan arbeta 
med skolutveckling med fokus 
på positiva resultat för alla 
elever. 
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BILAGA 2 – FLER SJÄLVUTVÄRDERINGSRESURSER 

I denna bilaga finns information om självutvärderingsresurser som tagits fram i European 
Agencys medlemsländer och exempel på självutvärderingar som använts som underlag för 
det självutvärderingsmaterial som tagits fram i detta projekt. 

(Allt länkat material hämtades senast i december 2017.) 

Material för användning med elever 

Enkäten Hälsa i skolan, Finland: thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-
expertarbete/befolkningsundersokningar/enkaten-halsa-i-skolan 

Verktygslådan ”Lyssna på eleverna”, Storbritannien (Wales) verktyg för ta reda på vad 
eleverna tycker om läroplanen och undervisningen: learning.gov.wales/resources/browse-
all/listening-to-learners/?lang=en 

Exempel på självutvärderingar för skolor 

Collaborative Teams Toolkit: Tools to support collaborative team structures and evidence-
based conversations in school [verktygslåda för samarbetslag: verktyg som stöd för 
strukturer med samarbetslag och evidensbaserade samtal i skolan], delstaten New Jerseys 
utbildningsministerium, USA: www.state.nj.us/education/AchieveNJ/teams/Toolkit.pdf 

Inclusive Education: Going Deeper [inkluderande undervisning: på en djupare nivå], 
Council of Ontario Directors of Education [Ontarios utbildningsdirektörers råd], Kanada: 
www.ontariodirectors.ca/downloads/EIE-
2014/Equity_and_Inclusive_Education_Eng_Final.pdf 

Evidence-based education: European Strategic Model for inclusion [evidensbaserad 
undervisning: en europeisk strategisk modell för inkludering] (EBE-EUSMOSI): inclusive-
education.net/ebe-eusmosi-model-for-inclusion-available 

How Good is our School? [hur bra är vår skola?], Storbritannien (Skottland): 
education.gov.scot/improvement/self-evaluation/HGIOS4 

Indicators of Inclusive Schools: Continuing the Conversation [indikatorer för inkluderande 
skolor: fortsatt samtal], Alberta, Kanada: 
education.alberta.ca/media/482253/indicators_of_inclusive_schools.pdf 

QUADIS (observation och självanalys), Italien, Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia, Ufficio XI e XVII, 2000: www.quadis.it/jm 

Resurser för självutvärdering, Irland: schoolself-evaluation.ie 

Resurser i: West-Burnham, J. och Harris, D., 2015. Leadership Dialogues: Conversations 
and activities for leadership teams [ledarskapsdialog: samtalsämnen och aktiviteter för 
ledningsgrupper]. Carmarthen: Crown House Publishing: www.johnwest-
burnham.co.uk/index.php/leadership-dialogues 

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-expertarbete/befolkningsundersokningar/enkaten-halsa-i-skolan
https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv/forskning-och-expertarbete/befolkningsundersokningar/enkaten-halsa-i-skolan
http://learning.gov.wales/resources/browse-all/listening-to-learners/?lang=en
http://learning.gov.wales/resources/browse-all/listening-to-learners/?lang=en
http://www.state.nj.us/education/AchieveNJ/teams/Toolkit.pdf
http://www.ontariodirectors.ca/downloads/EIE-2014/Equity_and_Inclusive_Education_Eng_Final.pdf
http://www.ontariodirectors.ca/downloads/EIE-2014/Equity_and_Inclusive_Education_Eng_Final.pdf
http://inclusive-education.net/ebe-eusmosi-model-for-inclusion-available#more-425
http://inclusive-education.net/ebe-eusmosi-model-for-inclusion-available#more-425
https://education.gov.scot/improvement/self-evaluation/HGIOS4
https://education.alberta.ca/media/482253/indicators_of_inclusive_schools.pdf
http://www.quadis.it/jm/
http://schoolself-evaluation.ie/
http://www.johnwest-burnham.co.uk/index.php/leadership-dialogues
http://www.johnwest-burnham.co.uk/index.php/leadership-dialogues
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Referensskala för skolornas deltagandenivå inom medborgarskap. ett bedömningsverktyg 
för skolors deltagandenivå, projektet Network of Democratic Citizenship Schools 
[nätverket för skolornas demokratiska medborgarskap]: 
www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/teacher_academy/teaching_materials/scale-of-
reference-for-partici.htm 

School Evaluation Indicators. Effective Practice for Improvement and Learner Success 
[skolutvärderingsindikatorer. verkningsfull praktik för förbättring och elevframgång], Nya 
Zeeland: www.ero.govt.nz/assets/Uploads/ERO-15968-School-Evaluation-Indicators-2016-
v10lowres.pdf 

Skolledarverktyg för rättvisa och lärande, European Policy Network on School Leadership 
[europeiska policynätverket om skolledare]: toolkit.schoolleadership.eu 

Schoolwide integrated framework for transformation (SWIFT) Fidelity Integrity Assessment 
[skolövergripande integrerat ramverk för förändring (SWIFT) utvärdering av 
bokstavstrogna och anpassade metoder], USA: 
www.swiftschools.org/sites/default/files/SWIFT_FIA_1 3_1_Webversion_8_3.17.pdf 

Self-evaluation. Models, Tools and Examples of Practice [självutvärdering. modeller, 
verktyg och praktikexempel], National College for School Leadership [nationella ämbetet 
för skolledarskap], Storbritannien (England): www.learnersfirst.net/private/wp-
content/uploads/Resource-Self-Evaluation-Models-Tools-and-Examples-of-Practice-
NCSL.pdf 

Strukturella indikatorer för skolor för att utveckla inkluderande system i och kring 
skolorna, Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för utbildning och kultur: 
www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=485
2 

Wellbeing@School [trivsel i skolan], verktygslådor för självutvärdering om trivsel och 
inkluderande praktik, Nya Zeeland: www.wellbeingatschool.org.nz 

Mer information 

A guide for ensuring inclusion and equity in education [vägledning för att säkerställa 
inkludering och rättvisa i utbildningssystemet], UNESCO, 2017: 
unesdoc.unesco.org/images/0024/002482/248254e.pdf 

General comment No. 4 (2016) on the right to inclusive education [allmän kommentar nr 4 
(2016) om rätten till inkluderande utbildning], FN:s kommitté för rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, 2016: 
tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC
/4&Lang=en 

Filmen Listening to Learners [lyssna på eleverna], Storbritannien (Skottland): 
www.curriculum-for-excellence.co.uk/free-content/listening-to-learners-stephen-
heppell.html 

http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/teacher_academy/teaching_materials/scale-of-reference-for-partici.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/teacher_academy/teaching_materials/scale-of-reference-for-partici.htm
http://www.ero.govt.nz/assets/Uploads/ERO-15968-School-Evaluation-Indicators-2016-v10lowres.pdf
http://www.ero.govt.nz/assets/Uploads/ERO-15968-School-Evaluation-Indicators-2016-v10lowres.pdf
http://toolkit.schoolleadership.eu/
http://www.swiftschools.org/sites/default/files/SWIFT_FIA_1%203_1_Webversion_8_3.17.pdf
http://www.learnersfirst.net/private/wp-content/uploads/Resource-Self-Evaluation-Models-Tools-and-Examples-of-Practice-NCSL.pdf
http://www.learnersfirst.net/private/wp-content/uploads/Resource-Self-Evaluation-Models-Tools-and-Examples-of-Practice-NCSL.pdf
http://www.learnersfirst.net/private/wp-content/uploads/Resource-Self-Evaluation-Models-Tools-and-Examples-of-Practice-NCSL.pdf
http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=4852
http://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/resources/toolkitsforschools/detail.cfm?n=4852
https://www.wellbeingatschool.org.nz/
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002482/248254e.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/4&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/GC/4&Lang=en
http://www.curriculum-for-excellence.co.uk/free-content/listening-to-learners-stephen-heppell.html
http://www.curriculum-for-excellence.co.uk/free-content/listening-to-learners-stephen-heppell.html
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Self-evaluation. A Reflection and Planning Guide for School Leaders [självutvärdering. 
reflektions- och planeringsvägledning för skolledare], National College for School 
Leadership [nationella ämbetet för skolledarskap], Storbritannien (England): 
dera.ioe.ac.uk/5951/2/download%3Fid=21845%26filename=self-evaluation-a-reflection-
and-planning-guide.pdf 

Self-evaluation. Background, Principles and Key Learning [självutvärdering. bakgrund, 
principer och viktiga kunskaper], National College for School Leadership [nationella 
ämbetet för skolledarskap], Storbritannien (England): dera.ioe.ac.uk/5951/3/self-
evaluation-background-principles-and-key-learning.pdf  

http://dera.ioe.ac.uk/5951/2/download%3Fid%3D21845%26filename%3Dself-evaluation-a-reflection-and-planning-guide.pdf
http://dera.ioe.ac.uk/5951/2/download%3Fid%3D21845%26filename%3Dself-evaluation-a-reflection-and-planning-guide.pdf
http://dera.ioe.ac.uk/5951/3/self-evaluation-background-principles-and-key-learning.pdf
http://dera.ioe.ac.uk/5951/3/self-evaluation-background-principles-and-key-learning.pdf


 
 

Ökad måluppfyllelse för alla elever 34 

KÄLLFÖRTECKNING 

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S. och West, M., 2012. ”Making schools effective for all: 
Rethinking the task [en skola som fungerar för alla: ett nytt sätt att tänka] School 
Leadership and Management [skolledarskap och ledning], 32 (3), 197–213 

Beere, J., 2016. GROW: Change your mindset, change your life [väx: ändra ditt tankesätt, 
ändra ditt liv]. Carmarthen: Crown House Publishing 

Birdwell, J., Scott, R. och Reynolds, L., 2015. Character Nation: A Demos Report with the 
Jubilee Centre for Character and Virtues [ett land med ansvarstagande människor: en 
rapport från Demos tillsammans med jubileumscentret för ansvarstagande och god 
moral]. www.demos.co.uk/project/character-nation-2 (senast hämtad oktober 2017) 

Education Scotland [skotsk utbildningsmyndighet], 2015. How Good is our School? [hur bra 
är vår skola?] Livingston: Education Scotland 

European Agency for Development in Special Needs Education, 2011. Participation in 
Inclusive Education – A Framework for Developing Indicators [deltagande i inkluderande 
undervisning – ett ramverk för framtagande av indikatorer]. Odense, Danmark. 
www.european-agency.org/publications/ereports/participation-in-inclusive-education-a-
framework-for-developing-indicators/participation-in-inclusive-education-a-framework-
for-developing-indicators (senast hämtad oktober 2017) 

European Agency for Development in Special Needs Education, 2012a. Kompetensprofil 
för lärare. (A. Watkins, red.). Odense, Danmark. www.european-
agency.org/publications/ereports/te4i-profile/te4i-profile-of-inclusive-teachers (senast 
hämtad oktober 2017) 

European Agency for Development in Special Needs Education, 2012b. Raising 
Achievement for All Learners – Quality in Inclusive Education [förbättrade skolresultat för 
samtliga elever – kvalitet i inkluderande undervisning]. (V. J. Donnelly, red.). Odense, 
Danmark. www.european-agency.org/publications/ereports/ra4al-synthesis-report/ra4al-
synthesis-report (senast hämtad oktober 2017) 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2013. Organisation of 
Provision to Support Inclusive Education – Literature Review [organisation av stödåtgärder 
som främjar inkluderande undervisning – litteraturöversikt]. (S. D’Alessio och 
V.J. Donnelly, red.). Odense, Danmark. www.european-
agency.org/publications/reviews/organisation-of-provision-to-support-inclusive-
education-2013-literature-review (senast hämtad oktober 2017) 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2014. Organisation av 
stödåtgärder som främjar inkluderande undervisning – Sammanfattande rapport. 
(V. J. Donnelly och M. Kyriazopoulou, red.). Odense, Danmark. www.european-
agency.org/publications/ereports/organisation-of-provision-to-support-inclusive-
education-summary-report (senast hämtad oktober 2017) 

https://www.demos.co.uk/project/character-nation-2/
https://www.european-agency.org/publications/ereports/participation-in-inclusive-education-a-framework-for-developing-indicators/participation-in-inclusive-education-a-framework-for-developing-indicators
https://www.european-agency.org/publications/ereports/participation-in-inclusive-education-a-framework-for-developing-indicators/participation-in-inclusive-education-a-framework-for-developing-indicators
https://www.european-agency.org/publications/ereports/participation-in-inclusive-education-a-framework-for-developing-indicators/participation-in-inclusive-education-a-framework-for-developing-indicators
https://www.european-agency.org/publications/ereports/te4i-profile/te4i-profile-of-inclusive-teachers
https://www.european-agency.org/publications/ereports/te4i-profile/te4i-profile-of-inclusive-teachers
https://www.european-agency.org/publications/ereports/ra4al-synthesis-report/ra4al-synthesis-report
https://www.european-agency.org/publications/ereports/ra4al-synthesis-report/ra4al-synthesis-report
https://www.european-agency.org/publications/reviews/organisation-of-provision-to-support-inclusive-education-2013-literature-review
https://www.european-agency.org/publications/reviews/organisation-of-provision-to-support-inclusive-education-2013-literature-review
https://www.european-agency.org/publications/reviews/organisation-of-provision-to-support-inclusive-education-2013-literature-review
https://www.european-agency.org/publications/ereports/organisation-of-provision-to-support-inclusive-education-summary-report
https://www.european-agency.org/publications/ereports/organisation-of-provision-to-support-inclusive-education-summary-report
https://www.european-agency.org/publications/ereports/organisation-of-provision-to-support-inclusive-education-summary-report


 
 

Stödresurs för självutvärdering 35 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2016a. Inclusive Early 
Childhood Education: An analysis of 32 European examples [inkluderande utbildning i 
förskolan: en analys av 32 europeiska exempel]. (P. Bartolo, E. Björck-Åkesson, C. Giné och 
M. Kyriazopoulou, red.). Odense, Danmark. www.european-
agency.org/publications/ereports/iece-analysis-of-32-european-examples (senast hämtad 
oktober 2017) 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2016b. Raising the 
Achievement of All Learners in Inclusive Education – Literature Review [ökad 
måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning – litteraturgenomgång]. 
(A. Kefallinou, red.). Odense, Danmark. www.european-
agency.org/publications/reviews/raising-the-achievement-of-all-learners-in-inclusive-
education-literature (senast hämtad oktober 2017) 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017a. Ökad måluppfyllelse 
för alla elever i inkluderande utbildning: Erfarenheter från policy och praktik i Europa. 
(A. Kefallinou och V. J. Donnelly, red.). Odense, Danmark 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2017b. Självreflektion 
avseende inkludering i förskolan. (E. Björck-Åkesson, M. Kyriazopoulou, C. Giné och 
P. Bartolo, red.). Odense, Danmark. www.european-
agency.org/publications/ereports/inclusive-early-childhood-education-environment-self-
reflection-tool (senast hämtad oktober 2017) 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018. Key Actions for Raising 
Achievement: Guidance for teachers and school leaders [effektiva åtgärder för ökad 
måluppfyllelse: vägledning för lärare och skolledare]. (V. J. Donnelly och A. Kefallinou, 
red.). Odense, Danmark 

European Agency for Special Needs and Inclusive Education, inget datum. Öka 
inkluderingsmöjligheterna. Handbok. www.european-agency.org/projects/Öka-
inkluderingsmöjligheterna/handbok (senast hämtad oktober 2017) 

Europeiska kommissionen, 2012. Education and Training 2020 Work programme. 
Thematic Working Group ‘Assessment of Key Competences’. Literature review, Glossary 
and examples [arbetsprogram för Utbildning 2020. den tematiska arbetsgruppens 
bedömning av nyckelkompetenser i den grundläggande utbildningen. 
litteraturgenomgång, ordlista och exempel]. Bryssel: Europeiska kommissionen 

Europeiska kommissionen, 2013. Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén. En öppen 
utbildning: Innovativ inlärning och undervisning med ny teknik och öppna 
utbildningsresurser för alla. /* COM/2013/0654 final */. eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?qid=1519062582835&uri=CELEX%3A52013DC0654 (senast hämtad 
oktober 2017) 

https://www.european-agency.org/publications/ereports/iece-analysis-of-32-european-examples
https://www.european-agency.org/publications/ereports/iece-analysis-of-32-european-examples
https://www.european-agency.org/publications/reviews/raising-the-achievement-of-all-learners-in-inclusive-education-literature
https://www.european-agency.org/publications/reviews/raising-the-achievement-of-all-learners-in-inclusive-education-literature
https://www.european-agency.org/publications/reviews/raising-the-achievement-of-all-learners-in-inclusive-education-literature
https://www.european-agency.org/publications/ereports/inclusive-early-childhood-education-environment-self-reflection-tool
https://www.european-agency.org/publications/ereports/inclusive-early-childhood-education-environment-self-reflection-tool
https://www.european-agency.org/publications/ereports/inclusive-early-childhood-education-environment-self-reflection-tool
https://www.european-agency.org/projects/%C3%96ka-inkluderingsm%C3%B6jligheterna/handbok
https://www.european-agency.org/projects/%C3%96ka-inkluderingsm%C3%B6jligheterna/handbok
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1519062582835&uri=CELEX%3A52013DC0654
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1519062582835&uri=CELEX%3A52013DC0654


 
 

Ökad måluppfyllelse för alla elever 36 

Europeiska kommissionen (generaldirektoratet för utbildning, ungdom, idrott och kultur), 
2015. Comparative Study on Quality Assurance in EU School Education Systems – Policies, 
procedures and practices. Final report [jämförande studie om kvalitetssäkring i EU:s 
skolutbildningssystem – policy, förfaranden och praktik. slutrapport]. Luxemburg: 
Europeiska unionens publikationsbyrå. publications.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/1428f97f-b048-4465-8f5b-36e920875ce4/language-en (senast hämtad 
oktober 2017) 

Europeiska kommissionen/Eacea/Eurydice, 2015. Equity and Quality in Education: Policies 
and Approaches to School Evaluation in Europe [rättvisa och kvalitet i utbildningen: policy 
och metoder för skolutvärdering i Europa]. Rapport från Eurydice. Luxemburg: Europeiska 
unionens publikationsbyrå 

Europeiska unionens råd, 2017. Rådets slutsatser om utveckling av skolan och utbildning 
av hög kvalitet. (2017/C 421/03). eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=CELEX:52017XG1208(01) (senast hämtad december 2017) 

Hargreaves, A., 2015. Förord i M. Ainscow, Towards Self-Improving School Systems: 
Lessons from a City Challenge [mot självförbättrande skolsystem: lärdomar från en 
stadsutmaning]. London: Routledge 

OECD, 2003. Student Engagement at School: A Sense of Belonging and Participation: 
Results from PISA 2000 [elevengagemang i skolan: att känna samhörighet och delaktighet: 
resultat från Pisa 2000]. Paris: OECD Publishing 

OECD, 2013. Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and 
Assessment [synergier för bättre undervisning: ett internationellt perspektiv på 
utvärdering och bedömning]. OECD:s genomgångar av utvärdering och bedömning i 
utbildningssystem. Paris: OECD Publishing 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1428f97f-b048-4465-8f5b-36e920875ce4/language-en
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1428f97f-b048-4465-8f5b-36e920875ce4/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52017XG1208(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52017XG1208(01)

	Inledning
	Bakgrund
	Granskning av praktiken på skolnivå
	Så här utarbetades självutvärderingen för ökad måluppfyllelse
	Så här användes självutvärderingen i projektet för ökad måluppfyllelse
	Så här kan resursen användas i skolorna/skolområdena

	Stöd för ökad måluppfyllelse i bredare policy
	Ett ekosystem med stöd för inkluderande undervisning
	Viktiga begrepp i modellen
	Så här kan modellen användas för en översyn av bredare policy

	Avslutande kommentarer
	Bilaga 1 – Självutvärdering för ökad måluppfyllelse
	Enkät för självutvärdering
	Skydd av personuppgifter
	Anvisningar om hur enkäten ska fyllas i

	Del 1 – Bakgrundsinformation
	Del 2 – Inkluderande pedagogik
	Pedagogik för alla elever
	Stöd för lärande

	Del 3 – Ledarskap och samarbete
	Ledarskapets funktioner och arbetssätt
	Elevernas trivsel och delaktighet
	Läroplansutveckling
	Kompanjonskap och samarbeten
	Stödsystem för personal och skolledare


	Bilaga 2 – Fler självutvärderingsresurser
	Material för användning med elever
	Exempel på självutvärderingar för skolor
	Mer information

	Källförteckning

