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 Policy Making  

Detta dokument är ägnas åt beslutsfattande och formulerar ett antal 

rekommendationer. Med tanke på att EUROPA-projektet levererade 

välfungerande piloter i olika inställningar (länder, skolformer etc.), är de 

grundläggande rekommendationerna för hur denna pilot kan uppskalas. Detta 

innebär ett antal genomförbarhet och operativa överväganden.  

a. Genomförbarhet och operativa överväganden  

Bortsett från frågorna om huruvida QT / TM-programmet fungerar och det 

är värt att göra, är en grundläggande övervägning om resurserna är där för att 

skala upp. De resurser som vi bör överväga är personer som är involverade i 

uppskalningsprocessen och det metodologiska tillvägagångssättet.  

Fungerar det? En första fråga när man överväger att skala upp är 

huruvida den föreslagna bästa praxisen är effektiv. i vårt fall: sänker det 

faktiskt riskfaktorerna för radikalisering, skapar det faktiskt en inkluderande 

lärmiljö, och hjälper det verkligen lärare som arbetar med mångfald? Från 

avsnitt 2, kompletterat med våra egna kvantitativa och kvalitativa fynd som 

presenteras i avsnitt 4, kan vi faktiskt dra slutsatsen att detta är fallet. 

Är det värt att göra? Att implementera och upprätthålla ett nytt 

tillvägagångssätt som QT / TM, medför självklart en viss kostnad. Frågan 

handlar om huruvida det finns en positiv avkastning på investeringen (ROI)? En 

fullständig kostnads- och nyttoanalys ligger utanför ramen för EUROPE-

projektet. Men siffror om kostnaden för att "göra ingenting" ger en tydlig 

indikation. Till exempel uppskattar Global Terrorism Index-rapporten (IEP, 

2017) att den ekonomiska effekten av terrorism för perioden 2014-2016 ligger 

mellan 80 och 100 miljarder USD per år. Det bör noteras att dessa belopp inte 

ens inkluderar de indirekta kostnaderna - beräknas i USA vara 0,7 och 1,0 

procent av BNP, eller kostnaden för mänskligt lidande. 

Dessutom finns det övergripande överenskommelse om att hanterandet av 

av elever som utestängs och utbrändhet av lärare och andra välfärdsfaktorer 

har ett positivt ROI. Specifika studier om de positiva resultaten av QT / TM-

programmet - utförs i samarbete med University of Connecticut och University 

of Pennsylvania, School of Health Economy - visar att fördelarna med samhället 

är ganska imponerande: cirka 2,5 miljoner dollar för varje 100 studenter deltar i 

ett skolövergripande QT / TM-program. Varje ytterligare examenstudent 

resulterar i en nettoökning om cirka 170 000 dollar under sin livstid 

Beslutsnivåer involverade. När man hanterar utbildningspolicies så 

betyder det alltid att styr-strukturen innehåller många lager. Den enskilda 

skolan representerar första nivån som sedan leder vidare till en distriktsnivå, en 

regional nivå, en statlig niva samt slutligen en europeisk nivå. De olika nivåerna 

har specifika grader av autonomi (självstyre), ibland en mer betonad 

samordningsroll och andra gånger har de ansvaret för att själva sätta reglerna.I 



diskussionen om de tio rekommenderade policies i avsnitt 5.2, kommer vi att 

särskilja åtskilja de olika nivåerna. 

Tillvägagångssätt. Uppskalningsprocessen är grundad i två 

sammanhängande dimensioner: Fördjupning och utvidgning. 

Fördjupningsprocessen handlar om att förbättra QT / TM-övningen och inbädda 

den på ett permanent sätt. Alla de involverade skolorna har uttryckt behovet av 

att integrera QT / TM-programmet permanent i skolans läroplan. Därför måste 

"experimentet" som omformas till en fortsatt övning, och det här är också sättet 

att säkerställa en sann dimension av hållbarhet i processen. 

Förlängningsprocessen förutsätter en skalbar dimension från det speciella till 

det allmänna. I vårt fall betyder det att vidta åtgärder för att öka antalet 

personer som ingår i QT / TM-programmet. Detta inkluderar fler studenter, fler 

lärare och personal, fler skolor, fler lärarutbildningscenter. 

b. Rekommendationer 

Efter att ha etablerat QT/TM programmet och försäkrat sig om att det 

fungerar och att det bidrar till elvernas, personalens och skolans utveckling, 

fördjupar sig detta avsnitt i specifika rekommendationer (se figur 6) med 

avseende på den nivå som sätter regler och policies för att fördjupa fördjupning 

och breddning av konceptet/tekniken. Själva kärnan i rekommendationen är 

hur mycket det gynnar utveckling och välmående hos elever, lärare och övrig 

personal som beror på utövandet av tekniken QT/TM programmet. 

Rekommendation 1: Utnyttja ett beprövat tillvägagångssätt - för alla 

beslutsfattande nivåer. Eftersom vår forskning bekräftar och kompletterar 

tidigare forskning om olika psykologiska indikatorer, med positiva resultat för 

studenter, lärare och personal, rekommenderas QT / TM-praxis för ett mer 

omfattande genomförande som en självbalanserad förebyggande strategi för våld 

och våldsam radikalisering och samtidigt som ett styrbaserat förhållningssätt 

till inkluderande utbildning som tar upp psykosociala, sociala och fysiska 

utmaningar för välfärd. Det beräknas att genomförandet av QT / TM ger en ROI 

på mer än 100% (dvs. förmånen uppskattas vara minst 2-3 gånger högre än 

kostnaden), med beaktande av alla fördelar som minskad drop-out, 

hälsofördelar etc. RoI kan vara större när en region eller ett land implementerar 

QT / TM i större skala efter skalfördelar, inklusive effektivare träning och 

uppföljning. Genomförandet av denna första rekommendation har visats av 

olika implementeringar i skolor över hela Europa under projektet. 

 



 

Figure 6: Overview of the key objectives and recommendations 

 

Rekommendation 2: Främja välbefinnande som ett huvudmål - för 

regioner och länder och kommissionen. Det rekommenderas att integrera 

välbefinnande för elever, lärare och personal som ett centralt mål i regionala, 

nationella och europeiska program som ett bredare hem för innovativa program 

/ framgångsrika metoder för att främja välbefinnande som QT / TM-

programmet. Till exempel, medan kommissionen erkänner välbefinnande som 

utbildningsmål, prioriteras utmaningen av den ekonomiska tillväxten och den 

krympande arbetskraften (Europeiska kommissionen, 2012). Men det är nu 

överens om att välbefinnande spelar en väsentlig roll när det gäller att ta itu 

med dessa socioekonomiska utmaningar, inte minst genom att bekämpa social 

utslagning och tidig skolgång. Dessutom kräver nästan alltid kognitiv, interaktiv 

och fysisk kompetens en inlärningsprocess som grundar sig på grundläggande 

välbefinnande. Slutligen, i ljuset av den oroväckande senaste försämringen av 

den unga internetproducentens välbefinnande - bland annat depression och 

självmord - är det ännu viktigare att betrakta välbefinnande som ett nyckelmål i 

regionala, nationella och Europeiska program. 

Rekommendation 3: Gör QT/TM till en daglig rutin - för skolor. 

Hållbara resultat kommer bara med en långvarig övning. Hållbar övning av QT / 

TM kan bara lyckas genom sin institutionalisering i den ordinarie dagliga 

läroplanen i skolan som genomför den. Som analogi kan vi jämföra en 



välbefinnande teknik som QT / TM med träningsövningar: medan träningen är 

lätt att lära sig, håller man bara passform när man gör träningen regelbundet. 

Likaså är QT / TM som tanke på sinnet, vilket ger balans till sinne, kropp och 

beteende. Därför rekommenderas att inkludera välbefinnande program som QT 

/ TM (och i förlängning eventuell välfärdsteknik) som en del av det dagliga 

schemat för elever, t.ex. genom att ägna sig åt en viss tid på dagen och genom 

att tillhandahålla permanent stöd av dedikerade lärare. Denna rekommendation 

har bekräftats av våra resultat som visar att studenter som var mer 

regelbundna i sin praktik har betydligt bättre resultat i de psykologiska 

testerna. 

Rekommendation 4: tillhandahålla flexibilitet i kursplanen - för 

regioner och länder. I ett antal länder har skolor inte befogenhet att bädda in 

välfärdstekniker som QT / TM i skolplanens aktiviteter och att ha QT / TM 

separat från läroplanen gör programmet mindre effektivt. Det rekommenderas 

att regionala och nationella MoEs gör skillnad här. Ett exempel från EUROPA-

projektet är där skolorna i Portugal skulle kunna använda sig av en ny lag om 

autonomi och läroplaner, vilket ger skolan de nödvändiga förutsättningarna för 

att hantera läroplanen samtidigt som man integrerar praxis som främjar bättre 

lärande och tillåter skolor att få godkännande för speciella projekt inklusive 

QT/TM. 

Rekommendation 5: Använd ett bra ramverk för genomförande - för 

alla beslutsfattande nivåer. Det rekommenderas att använda en bra 

implementeringsram när man introducerar QT / TM i skolan eller regionen eller 

landsomfattande. En utmärkt implementeringsram har använts och testats i 

EUROPA-projektet på skolans nivå. Det kan utökas med delar av andra 

genomföranderamar, såsom Durlak och Duprez (2008). Den senare ramen 

innehåller i sig ett antal mer detaljerade rekommendationer, såsom 

användningen av professionella QT / TM-experter och användningen av 

pilotstudier för att identifiera och kunna agera på lokala hinder och miljöer etc. 

Rekommendation 6: involvera föräldrars organisationer - på lokal nivå. 

Medan föräldrars medverkan är avgörande för en helskolesituation som QT / 

TM, är föräldrarna ofta organiserade i föräldraorganisationer som kan vara 

mycket instrumentella. Det rekommenderas därför att arbeta med dessa 

föräldraorganisationer för genomförandet av QT / TM i en skola. Till exempel 

arbetade EUROPA-projektet med en föräldraförening som på grund av 

framgången med QT / TM-programmet sedan var medverkande i kontakt med 

andra föräldraföreningar och ungdomsinstitutioner. 

Rekommendation 7: involvera lärarutbildningscentrum - för regioner 

och länder eller mer specifikt lärarutbildningscentrum. Det rekommenderas att 

integrera QT / TM i lärarutbildning och kontinuerlig yrkesutveckling (CPD) som 

ett instrument för att stödja lärare i utmaningen att klara av den ökande 

mångfalden i läromiljön. Det finns olika skäl för lärare att delta i QT / TM-

programmet, bland annat att skapa en mer omtänksam miljö, förbättra 



förhållandet mellan lärare och lärare och lärares förmåga att klara av svåra 

situationer, främja tolerans, öka lärarnas övergripande välbefinnande, men det 

skulle säkert vara märkligt om eleverna praktiserar en teknik som lärarna inte 

hade upplevt för sig själva. Att denna rekommendation är genomförbar har 

visats i EUROPE-projektet där tre lärarutbildningscenter i Portugal erbjöd QT / 

TM som en kurs för vilken lärare skulle kunna få krediter som CPD. Resultaten 

var mycket positiva intresset för 90 andra lärarutbildningscenter. 

Lärarutbildningscentra kan så småningom erbjuda kurser för att bli QT / TM-

experter. 

Rekommendation 8: Utnämna QT / TM-lärare - för regionala och 

nationella utbildningsmyndigheter. Det rekommenderas att utnämna QT / TM-

lärare i varje skola som implementerar QT / TM med målet att göra övningen av 

QT / TM en del av skolans dagliga rutin. Denna roll kan fyllas av en särskild 

lärare i QT / TM eller av regelbundna lärare (matematik, historia, konst, språk) 

som en del av deras regelbundna verksamhet eller av pedagogiska rådgivare etc. 

Idealiskt är sådana "tjänstemän" QT / TM-lärare del av skolans välbefinnande 

mål. Utbildning för att bli specialistlärare i QT / TM kan erbjudas som valfri 

kreditkurs i lärarutbildningscenter. 

Rekommendation 9: tillhandahålla instrument för att förbättra 
genomförandet - för regionala och nationella utbildningsmyndigheter. Det 

rekommenderas att tillhandahålla eller underlätta instrument för att förbättra 

genomförandet och praxis i skolor med beprövade tillvägagångssätt som QT / 

TM. Detta kan göras genom korrekt nätverk eller helst en självuppehållande 

praxis. I EUROPA-projektet har vi sett att på skolnivå uppskattar chefer 

möjligheten att utbyta erfarenheter, även gränsöverskridande, tvärspråkiga. Det 

finns också behov av skollärare som övervakar QT / TM-praktiken för att kunna 

utbyta erfarenheter med kollegor. Ett annat exempel är delningen av 

utvärderingar, som den av Ofsted, den oberoende skolvakthunden i 

Storbritannien där en QT / TM-skola bedömdes som "utestående" för personlig 

utveckling, beteende och välfärd. Men lika på interregional eller internationell 

nivå är det värt att utbyta praxis, i det här fallet främst i beslutsfattande, såsom 

MoE i Portugal, vilket under vissa förutsättningar ger frihet för skolor att 

integrera program som QT / TM i läroplanen , eller möjligheten att få CPD-

poäng för QT / TM i lärarutbildningscenter. 

Ett viktigt verktyg för nätverk är inrättandet av ett (europeiskt) 

expertcenter för genomförandet av QT / TM-programmet, vilket gjordes i 

Portugal för EUROPA-projektet. Ett sådant expertcenter kan ge expertis om 

genomförandet av QT / TM i skolor och lärarutbildningscenter och kan också ge 

stöd till beslutsfattare. 

Rekommendation 10: skapa efterfrågan och underlätta solid forskning 

- på regional och nationell nivå och kommissionen. För att skala upp QT / TM-

tillvägagångssättet är medvetenhetsåtgärder och upptagsåtgärder en av de 

första sakerna som kommer i åtanke och flera instrument som publikationer 



och pedagogiska konferenser är välkända. Dessutom kan MoE och 

kommissionen vidta mycket praktiska åtgärder för upptagande. Exempelvis kan 

skolans vilja att experimentera med QT / TM-programmet stimuleras genom att 

i samtalet för projektförslag tillvägagångssätt förhindra våld och främja 

inkluderande lärande och välbefinnande och som accepterar nya 

tillvägagångssätt som QT / TM. Ett bra exempel är Erasmus + -programmet från 

Europeiska kommissionen, där projektet EUROPE och projektet FRIENDS 

finansierades. 

Ett annat viktigt inslag i att skapa efterfrågan är att ge solida bevis för att 

ett nytt tillvägagångssätt som QT / TM fungerar. Att göra solid forskning om nya 

tillvägagångssätt i utbildning (t.ex. med en RCT) är dock svår. För att kunna 

undersöka en annan nivå vad gäller kvalitet och frekvens, kunde kommissionen 

och MoE överväga att differentiera finansieringssystem och tillhandahålla extra 

finansiering för projekt som åtar sig till högre kvalitetsforskning. Vår erfarenhet 

av EUROPA-projektet är att det är mycket svårt att designa en RCT för 

studenter, och det är mycket svårt att undvika fördomar. Därför 

rekommenderas det också att göra flera försök för att skapa en större bevisning, 

så att studier med det starkaste beviset (dvs minst förspänning) kan väljas och 

den möjliga variansen i resultaten kan förstås bättre. 
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