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Kunskapsbaserat ledarskap av den pedagogiska verksamhetskulturen 
________________________________________________________ 

 
SKUTT? = ”SKOLUTVECKLINGSINSTRUMENTET” 

 

SYFTE: 

1) Att synliggöra det pedagogiska ledarskapet  

 och skolans verksamhetskultur  

ur lärar-, rektors- och skoldirektörsperspektiv. 

 

2) Att använda SKUTT som  

underlag för pedagogisk dialog och utveckling.  
 



 
Den pedagogiska ledarskaps- och 

verksamhetskulturen 
är ett viktigt utvecklingsobjekt i sig! 

 
Ledarskapet kan vara: 

Styrdokuments-, erfarenhets-, resultat- och 
resursbaserat. 

 
Men kan fördjupas av: 

Kunskapsunderlag och 
utvecklingsorienterad forskning. 

= SKUTT information. 

 

 



Vad är pedagogiskt ledarskap?  

En medierande och positionerande praktik 
mellan kunskapsfält (1-6) och värdesfärer (etik och politik) 

för att leda och utveckla skolans pedagogik. 

            Etik –  

      Rättvisa 

och omsorg 

 

Politik 

2. Lokal kultur 

Pedagogiskt ledarskap 

och administration 

1. Pedagogik 

5. Lagar 7. Ekonomi 4. Organisation 

3. Hemmen 

 

6. Läroplan 



Element i pedagogiskt ledarskap  

I Finland är vi bra på att undervisa, men inte på att uppmärksamma skolans  

kollegiala, pedagogiska arbetskultur: Hur är vårt gemensamma arbete som  

pedagogiskt kollegium organiserat? När, var och hur arbetar vi med att  

reflektera över och ta sats för vårt fortsatta arbete? Hur gör vi då? 



                        Vem arbetar med pedagogiskt ledarskap? 



 
 SKUTT- En modell för erfarenhets- och 
kunskapsbaserad utveckling av skolan 

Upplevelse 

 
Avsikt & 

Tradition 

Handling 

Individuell reflektion 

B.  Jag och Vi: 

      Gemensamt  

      erfarenhets- 

      baserat  

      lärande  

        
C.  Systematiskt 

      utvecklings-         

      arbete      

        Min erfarenhet  
    

Varför fungerar 

(inte) detta? 

Reflektion över mig (person), 

mitt handlande (profession), min roll (position)  

som rektor och som lärare. 

 

Vad betyder  

resultaten 

för oss? 
   

  Bearbetning av resultat         

        - vad säger de? 

SKUTT som stöd 

Dialog om vår erfarenhet = 

Verksamhetskultur (utvecklingsplan etc) 

A.  Individuellt 

      erfarenhets- 

      baserat lärande 

      i arbetet 



Se närmare sid 143ff i:  www.edev.fi/img/portal/1207/KAN_julkaisu_63_verkkoon_2.pdf?cs=1385018928Citerar 

   Läroplanen  
Centralt ansvar 

      Läroplanen  

Ökat lokalt ansvar 

Utvärdering  
Lokalt ansvar 

   

Utvärdering: 

Centraliserat  

ansvar 

        1. 

Regel- och  

paragrafstyrning 

 

 

          2. 

Decentraliserad 

styrning 

-Akademisk  

professionalitet 

         3.  

Resultatstyrning 

(NPM, accountability) 

- Effektivitetsorientering 

 

        4.  

Policystyrning, recentralisering 

och kunskapsbaserat  

utvecklingsarbete 

Projektets kontext 
 

Från välfärdsstat (1-2) till marknadsstat (3-4)  (1972-2012) 

 

(A) 

(B) 

”Välfärdsstat” ”Marknadsstat” 

19  89 
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Pedagogiskt 

utvecklingsarbete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– både Arizonas öken och.... 

 

 



... i de  
finlandssvenska bygderna?  

                                                Både och!  
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”PF” vid University of Arizona 
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Utkast till nytt forskningsprogram: ”Läroplansarbete som pedagogiskt ledarskap” 

i komparativt perspektiv mellan USA och Europa. Utvecklat den 10.12.2013 vid  

University of Arizona av Michael och Rose.  



Sahuarita heter en kommun utanför Tucson, AZ, där Rose et co arbeta med  

skolutveckling. 



Hur kan man riktigt använda sig av ett utvecklingsinstrument, undrar 

Manny Valenzuala (t.v.), skoldirektör för Sahuarita kommun 

samt Rose och Lynnette (och Michael bakom kameran)? 

Med oss hade vid Jeff Bennett vid träffen på skolan.  



Rektorer och föreståndare i Pedersöre  
jobbar med att utveckla SKUTT 12.3.2014 



SKUTT 2014  

Var står vi nu?  
___________________________________________________________ 

 

1. Rektors-, lärar- och skoldirektörsenkäterna färdiga – 
koordinerat med ISSPP (USA, England, Sverige och Norge) 

 

2. Insamling (lärare och rektorer) 1.10-15.12.2014 
 

3. Regionalförvaltningsverket (RFV, AVI) positivt 
2015-2016 – allfinlandssvenskt projekt under planering 

 

4. Analys 2015 och första resultat till fältet 
  

5. Stöd för det praktiska arbetet – besök och portal. 
 



 
 

Skolutvecklingsinstrumentet - 
SKUTT 2014 

 
A. Att synliggöra den pedagogiska 

verksamhetskulturen – det osynliga är svårt 
att bearbeta. 

 
B. Att stöda skolorna i arbetet med resultaten. 

 
C. Även SKUTT är ett pedagogiskt experiment! 

 
 



 
SKUTT enkäterna 

 
  
 

Teman som SKUTT fångar upp: 
1. Rektors ledarskap 

2. Skolans kultur 

3. Styrdokument 

4. Skolans undervisningspraxis 

5. Skolutveckling 

6. Samarabetet rektor-skoldirektör 

7. Samarbetet med hem och lokalsamhället 

8. Personupplysningar 

9. Uppgifter om skolan 

 

Teman besvaras ur de lärares, rektorers och skoldirektörens 
perspektiv . 

Dock besvarar inte lärarna frågan om samarbetet mellan rektor 
och skoldirektör (6). Uppgifter om skolan (9) ges av rektor. 

  



 
1. Rektors ledarskap 

 
A. Förtroende 

B. Initiativ 

C. Förväntningar 

D. Närvaro 

E. Framtidsorientering 

F. Värderingar 

G. Undervisningen 

H. Personalens välmående 

 



2. Skolans kultur 

A. Skolans samarbetskultur? 

 

B. Organisatoriska frågor 

 

C. Hur fördelar sig ledarskapet? 

 

 

 

 

 



3. Styrdokument 

A. Nationella läroplanen 

 

B. Analys av styrdokument 

 

C. Koherens mellan praktik och planer 

 

 



4. Skolans undervisningspraxis 

A. Undervisningsplanering 

 

B. Undervisningskultur 

 

C. Skolans utvärderingspraxis 
 

 

 

 

 

 

 

 



5. Skolutveckling 
 

 

A. Mål och visioner 

 

B. Initiativ 

 

C. Arbetsformer  



 
6. Samarbetet rektor-skoldirektör  

 

A. Hur rektor upplever stöd från skoldirektören? 

  

B. Vilken kompetens förväntar rektor att 
skoldirektören har? 

 

C. Hur rektor upplever skoldirektörens förväntningar? 
 

 

 

 

 



 
7. Samarbetet med hem och 

lokalsamhälle 
 

A. Samarbetet med hemmen 

 

B. Samarbetet med lokalsamhället 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Personupplysningar 

 

9. Uppgifter om skolan 

 

Tilläggskommentarer  
 



 
 

SKUTT 2014  
 

Hur kan resultaten utnyttjas? 
 



Exempel från FD Lars Svedbergs forskning, Uppsala universitet: 



 
SKUTT 2014 resultaten kan utnyttjas: 
1. Som stöd för det pedagogiska arbetet inom skolorna (processer, 
arbetsfördelning, satsningar, fortbildningsbehov, förhöjd professionalitet, 
utvärdering, ledarskap). 
 
2. Utveckla samarbetet mellan skolorna (lärare, rektorer). 
 
3. Utveckla samarbetet mellan kommun och skola samt 
 mångprofessionellt arbete. 
 
4. Som grund för kommunens policy för skolornas kvalitetsarbete. 
 
5. För att utarbeta utvecklingsplaner och läroplaner. 
 
6. För dialog med skolnämnden, fullmäktige och kommunens ledning. 
 
7. För dialog med hemmen och vårdnadshavare. 
 
8. För uppföljning av verksamhetskulturen över tid. 2014, 2017, 2020... 

 
 



SKUTT 2014 

• En grupp på fyra skoldirektörer utarbetar ansökan till 
Regionförvaltningsverket om Kunnig medel för SKUTT 
2015-2016. 
– Birgitta Höglund, Vasa 

– Liliane Kjellman, Åbo 

– Rikard Lindström, Borgå 

– Rolf Sundqvist, Pedersöre 

• Uppgör plan för hur skolorna och kommunerna kan 
stödas i nyttjande av material. Alla kommuner 
inbjuds 

• Ifyllandet av enkäten förbinder inte till att delta i 
SKUTT-Kunnig 2015-2016.  

• Men ifyllandet är till stöd för alla som vill! 

 


