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Styrning och skolutveckling 
 
Rubriken innehåller såväl begreppen styrning som utveckling och indike-
rar att det finns ett samband mellan skolutveckling och sättet att styra. För 
att den politiska styrningen ska bidra till utveckling behöver den vara le-
vande i utvecklingsprocessen på skolan. Förståelsen av skolutvecklings-
processen får därmed stor betydelse för utformningen av styrningen. 
 
Med skolutveckling avses förändringar som införlivas i den enskilda sko-
lans skolkultur och blir en naturlig del i vardagsrutinerna som omfattar 
hela eller större delar av skolans verksamhet. Insatser från olika håll kan 
bidra till skolutveckling genom att skapa förutsättningar för, stimulera till, 
anmoda till eller skapa nödvändighet av skolutveckling. Det kan ske ge-
nom enskilda lärares eller lärargruppers insatser, genom att elever och för-
äldrar ifrågasätter gällande verksamhetsformer eller genom initiativ från 
samhället och politiker. Att få en så hög kvalitet som möjligt i elevernas 
lärmiljö och lärprocessen utgör huvudfokus vid skolutveckling.  
 
Vid träffar med olika politiska nämnder med ansvar för skolområdet har 
vi inom PBS tagit del av reflektioner från politiker av följande karaktär: 

”Våra beslut om angelägna utvecklingsområden genomförs inte i 
den omfattning vi skulle vilja. En demokrati bygger på att de politis-
ka besluten tas på allvar.” 
”I utvärderingar och kvalitetsredovisningar skriver man det vi vill se 
snarare än hur det faktiskt är på skolorna.” 
”Ibland är det skönt att de skriver det vi vill höra, även om vi vet att 
det är en skönmålning, för då behöver vi inte göra något.” 

 
För att politiska beslut ska bli levande i skolans vardagsverksamhet be-
hövs kunskap om 
• Skolans uppdrag såsom det beskrivs i läroplanerna 
• Vad man ser som särskilt angelägna utvecklingsområden utifrån kommuna-

la eller regionala behov 
• Vardagsverksamheten ute på skolorna och de utvecklingsansträngningar 

som de är engagerade i 
• Olika styrningsfilosofier och styrsystem  
• Skolutveckling dvs vad det är som bidrar till att kvaliteten i elevernas 

lärande blir som den blir på olika skolor. 
Det räcker inte att ha god kunskap om var och en av dessa delar utan det 
är samspelet mellan dem som blir avgörande för i vilken grad de politisk 
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fattade besluten får betydelse i skolverksamheten och hur de bidrar till 
eller försvårar arbetet med att få en högre kvalitet i verksamheten. 
 
Utifrån den forskning vi bedrivit inom PBS-nätverket ser vi en risk för att 
ett antal kolliderande perspektiv inom området styrning och skolutveck-
ling kan leda till en försämring av kvaliteten i skolan. Avsikten med denna 
skrift är att bidra med ett underlag för samtal mellan politiker och profes-
sionella så att goda utvecklingsambitioner från skolpraktiken och den poli-
tiska arenan förstärker varandra istället för slår ut varandra. Ska politiker 
ha tolkningsföreträde eller ska de professionella dvs pedagogerna ha tolk-
ningsföreträde om man är oeniga om vad som behöver göras? Hur kan 
riskerna för kvalitetssänkande kollisioner mellan politiska och professio-
nella bedömningar undvikas? Kan kollisioner ersättas av dialoger och vad 
behöver i så fall dialogerna handla om? 
 
 
 

Två helheter på kollisionskurs? 
 
Övergången från regelstyrning till målstyrning i början av 1990-talet inne-
bar att den professionella friheten att bestämma hur man ska bedriva un-
dervisningen för att förverkliga uppdraget skulle öka och att politiker 
skulle ägna sig åt att tydliggöra uppdraget. Kopplingen mellan pedagogers 
val av arbetssätt och den politiska arenans sätt att styra skolverksamheten 
för att få en hög kvalitet har visat sig vara mer komplex. Dialogen mellan 
politiker professionella pedagoger och skolforskningen kan behöva för-
djupas för att undvika kvalitetssänkande kollisioner inom detta område. 
Det förefaller som om politiker, pedagoger och forskare kommit fram till 
olika och delvis motstridiga slutsatser och lärdomar om hur man på bästa 
sätt bidrar till en hög kvalitet i elevernas lär och utvecklingsprocesser. Det 
förefaller även vara så att politiker på central nationell nivå har dragit 
andra slutsatser än politiker på kommunnivå.  
 
Politiker på nationell nivå verkar ha större tillit till kontroll, inspektioner, 
betyg, fler centrala prov, ökade krav, ordningsbetyg, tydliga betygskriterier 
som utvecklingskraft jämfört med kommunala skolpolitiker som betonar 
mötet mellan pedagoger och politiker där dialogen om uppdraget och ele-
vernas lärande är i fokus. Vi har bett 72 kommunpolitiker inom skolom-
rådet att skriva ned sina tre viktigaste lärdomar om hur de som politiker 
kan bidra till en så hög kvalitet som möjligt i skolverksamheten. Det resul-
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terade i totalt 202 lärdomar. Av tabell 1 framgår hur stor andel av lärdo-
marna som hörde hemma i de olika kategorierna.  
 
Tabell 1: Lärdomar bland kommunala skolpolitiker om hur man som politiker 
kan bidra till en hög kvalitet i skolan uttryckt i procent av totala antalet lärdo-
mar. (Totalt antal lärdomar: 202) 
 
Lärdomar % 
Skapa möten mellan politiker och professionella 23 

Uppdraget, tydlighet, ramar 13 

Relationer, dialog 9 

Elevens lärande 8 

Följa verksamheten 7 

Lärares och elevers arbetsmiljö 5 

Demokrati, maktfördelning 5 

Stödja, uppmuntra 5 

Förutsättningar 5 

Öppna skolan mot omvärlden 4 

Utbildning av lärare och skolledare 4 

Reflektera, lära och omvärdera 4 

Underlätta möten mellan pedagoger 3 

Sprida goda exempel 3 

 
 
Vi har gjort motsvarande undersökning bland pedagoger. Underlaget för 
dessa lärdomar utgörs av cirka 100 000 års erfarenhet. Analysen är inte 
helt klar än men de viktigaste lärdomarna om hur man som pedagog på 
bästa sätt bidrar till elevernas lärande och utveckling handlar om att  
 
• bygga upp en förtroendefull relation till eleverna  
• öka lusten att lära genom att i undervisningen knyta an till elevernas 

föreställningsvärld  
• ge eleverna kontinuerlig återkoppling på sina arbetsinsatser i vardags-

arbetet.  
 
Man har likartade slutsatser som kommunpolitikerna om hur samspelet 
med ledning och politiker behöver utformas för att stödja skolutveckling. 
Man talar om betydelsen av dialog, förståelsefördjupande lärprocesser, 
deltagande styrning och medarbetare som medskapare. 
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Slutsatserna på central politisk nivå om hur man ska åstadkomma kvali-
tetshöjningar i skolverksamheten verkar bygga på en annan helhetsidé än 
de slutsatser och lärdomar som kommunpolitiker och pedagoger för fram. 
Dessa olika helheter skulle kunna beskrivas i termer av inifrånmotivation 
och inifrånstyrning respektive utifrånmotivation och utifrånstyrning som 
grund för elevers lärande och skolans utveckling. Innebörden i dessa båda 
helheter sammanfattas i tabell 2. 
 
Tabell 2. Kännetecken för två olika perspektiv på lärande och styrning 
Inifrånmotivation, inifrånstyrning Utifrånmotivation, utifrånstyrning 
 
Lust att lära  

 
Ökade krav 

  
Arbeta med mer intresseväckande områden 
genom att knyta an till elevernas föreställ-
ningsvärld 

 
Fler centrala prov 
Ökad betoning av betyg, 
Tydliga betygskriterier  

 
Bygga upp en förtroendefull relation 

 
Ordningsbetyg 

 
Dialog 

 
Ökad kontroll 

 
Förståelsefördjupande lärprocesser 

 
Inspektioner 

 
Deltagande styrning 

 
Uppifrån preciserade mål 

 
Medarbetare som medskapare 

  
Medarbetare som utförare 

 
Det kanske inte handlar om antingen – eller, utan snarare om balansen 
mellan dessa båda helheter. Hur kan elever, pedagoger och politiker 
komma fram till hur den balansen ska se ut? Hur balansen bör se ut är 
beroende av vilket framtida samhälle vi vill skapa. 
 
Forskningen om barns lärande och om skolutveckling stödjer ett inifrån-
perspektiv på såväl lärande som styrning. Giota (2002) har gjort en forsk-
ningsöversikt inom området motivation som grund för elevers lärande 
och kommit fram till följande slutsatser: 
 
Ta hänsyn till elevernas egna erfarenheter och hitta en balans mellan ele-
vernas egna syften att lära och de generella lärandemålen som skolan sät-
ter upp för eleverna. Om arbetsuppgifterna är meningsfulla för eleverna 
ökar sannolikheten för djuplärande. Om de vuxna skall kunna nå elever-
nas inre värld och deras verklighet krävs det att de tar hänsyn till elevernas 
totala livssituation. 
 
Att gå in för att lära för andra och därmed bli utifrånmotiverade – är en 
av de faktorer som forskning visat mest bidrar till att elever tappar sin 
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egen motivation att lära i skolan. Det är endast de kunskapsmässigt dukti-
ga eleverna, de som kan hävda sig gentemot kamraterna, som når fram-
gång genom att vara utifrånmotiverade.  Att offentliggöra elevernas resul-
tat på prov gynnar inte förståelseinriktat lärande utan tvärtom driver ele-
verna till att utveckla eller tillägna sig ett prestations- eller betygslärande. 
De elever som har varit motiverade att arbeta med olika uppgifter i skolan 
på grund av yttre belöningar tappar sin inre motivation för att arbeta i 
skolan. Dessa elever blir då passiva och har svårt att engagera sig i skolar-
betet. 
 
Återkoppling i vardagsarbetet, som låter eleverna förstå att misstag är en 
del av lärandeprocessen och att ansträngning är viktig för att de skall kun-
na uppnå lärande, hjälper eleverna att utveckla förståelseinriktat lärande. 
 
Habermas (1984, 1995) beskriver i sin samhällsteori olika handlingsmöns-
ter i interaktionen mellan människor som kan belysa skolutvecklingspro-
cessen och elevernas lärprocesser. Han talar om ett kommunikativt respek-
tive målrationellt handlande. 
 
Ett kommunikativt handlande kännetecknas av en dialog där man försö-
ker förstå varandras olika förståelser av ett fenomen och där resultatet inte 
är klart i förhand. Det handlar om ett gemensamt kunskapande där de 
som är berörda är medskapare av ömsesidiga överenskommelser om hur 
världen kan förstås. Var och en som varit inbegripen i det kommunikativa 
handlandet går ur situationen med en delvis annorlunda förståelse än vad 
man hade när man inledde samtalet. 
 
Det målrationella handlandet kännetecknas istället av att någon eller någ-
ra, som vanligen har mer makt än övriga berörda, redan på förhand har 
definierat vilken förståelse som ska gälla och vad man ska uppnå. Övriga 
berörda blir snarare objekt eller verktyg än medskapande subjekt med vars 
hjälp dessa idéer ska förverkligas. Att lyckas innebär att man fått igenom 
sitt eget synsätt och får andra att göra det man själv ursprungligen tänkt 
sig. 
 
Habermas menar att den moderna samhällsformen i allt högre grad kom-
mit att domineras av det målrationella handlandet på bekostnad av det 
kommunikativa handlandet. Habermas beskriver det även i termer av att 
systemvärlden i allt högre grad kommit att kolonisera livsvärlden. Enligt 
Habermas behöver livsvärlden och det kommunikativa handlandet för-
stärkas och i högre grad utgöra grund för systemvärlden och det målratio-
nella handlandet för att åstadkomma en gynnsam samhällsutveckling. 
Samma sak gäller skolutveckling.  
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Den risk för kvalitetssänkande kollision som finns kan åskådliggöras med 
figur 1. Figuren visar även på ett sätt att hantera denna kollisionsrisk ge-
nom dialoger mellan skolpolitiker och professionella. 
 

 
Figur 1. Två olika grundperspektiv på styrning och ledning. 
 
Den verklighet som vi talar om i samband med ledning och styrning är 
svårfångad eftersom den handlar om olika människors föreställningar om 
vad som händer. Omvärlden ses och förstås utifrån den förståelse och 
föreställningsvärld man byggt upp. Dialogen handlar inte om en strid om 
vem som har rätt utan om ett ömsesidigt intresse av att förstå en händelse 
utifrån olika utgångspunkter. Figur 2 illustrerar dialogen: 
 

 
Figur 2. Dialogens karaktär. 
 

Politiker på central nivå: 
New Public Management 
(NPM) 
Utifrånstyrning 
Utifrånmotivation 

Pedagoger, forskare: 
Lärande organisation 
Inifrånstyrning 
Inifrånmotivation 

Politisk styrning 
på kommunnivå

?

Dialog och 
medskapan
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Beroende på från vilket håll man ser figuren eller ett fenomen så ser det 
olika ut men ingen kan utifrån sin egen utsiktspunkt hävda att det man 
själv ser är mer rätt än det som de andra ser. En mer nyanserad och rätt-
visande bild får man genom att se på figuren eller fenomenet även utifrån 
de andras utsiktspunkter eller perspektiv. 
 
 

Initiativ till utvecklingsområden 
 
Uppfattningar om och initiativ till olika angelägna utvecklingsområden för 
skolan uttrycks och tas även av andra intressenter än de som arbetar inom 
skolan. En del medarbetare uttrycker att man är utsatt för ett kravregn 
utifrån som man måste hantera. Kraven och förväntningarna kommer 
från såväl politiker som olika intressegrupper. Att samtidigt svara upp mot 
och prioritera samtliga utvecklingsbehov torde vara omöjligt eftersom en 
del av dem dessutom är motstridiga och t o m oförenliga. De olika kraven 
utifrån behöver sättas i relation till varandra, till uppdraget och till de be-
hov som bedöms mest angelägna av elever, lärare och skolledare utifrån 
deras vardag. 
 
Svedberg (2000) avslutar sin avhandling med tankar om rektorsrollen och 
skolutveckling: 

Jag tror vi behöver befria oss från den instrumentella föreställningen 
att rektor främst skall vara en implementerare av allehanda reformer 
och förändringsprogram. Skolans problem som jag ser dem är inte 
frånvaron av förändringsinitiativ, utan snarare att för många och 
disparata, men framför allt externt definierade, förändringskrav ten-
derar att fragmentera och motverka en långsiktig pedagogisk verk-
samhetsutveckling. (s. 224)   

 
Även Fullan (1998) hävdar att strategier som riktar in sig på att förändra 
delar av skolverksamheten utan att ta hänsyn till helheten förefaller ha 
svårt att åstadkomma varaktiga förändringar.  
 
För att förändringar ska bli bestående behöver de kunna införlivas i den 
helhet som utgörs av den syn på lärande, kunskap och undervisning som 
råder på skolan dvs. de behöver stämma överens med de egna erfaren-
hetsbaserade lärdomarna om hur man på bästa sätt bidrar till elevers 
lärande och utveckling utifrån skolans uppdrag. 
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Scherp och Thelin (2006) fann i en studie av sex skolor, som bedömts ha 
lyckats osedvanligt bra med att skapa bestående skolutveckling, att skolle-
darna i första hand utgår från och stödjer de utvecklingsbehov som växer 
fram inifrån den egna verksamheten. Anmodanden uppifrån om att ägna 
sig åt andra utvecklingsområden införlivas i vardagsverksamheten i den 
mån de är förenliga med helheten. Genomförandet av ett anmodat ut-
vecklingsområde kan annars störa den helhet som man byggt så att det 
resulterar i en sämre total kvalitet i elevernas lär- och utvecklingsmiljö. En 
rektor betonar betydelsen av att skapa ett förtroende för den egna skolans 
utvecklingsverksamhet hos kommunens politiker där en viktig del är att 
visa på hur politikernas intentioner med kommunens skolverksamhet tas 
på allvar men införlivas på det sätt som är möjligt med tanke på helheten i 
den egna skolans verksamhet. Även andra skolledare på de sex skolorna 
ger uttryck för samma uppfattning och menar att risken är stor att man 
förlorar den viktiga helheten i verksamheten om man ägnar sig alltför 
mycket åt specifika avgränsade utvecklingsområden.  
 
Utifrån kommande krav på utvecklingsområden kan vara mer eller mindre 
lätta att införliva i den helhet och utvecklingsprocess som en skola följer 
beroende på hur preciserat området är. Politiskt beslutade inriktningsmål 
som att arbeta med jämställdhet kan t ex införlivas i flera olika utveck-
lingsområden som man redan prioriterat på en skola. På skolor som arbe-
tar med utvecklings- och lärområden som ”Hur ska vi bli bättre på att hjälpa 
omotiverade barn att återfå lusten att lära?”, ”Hur kan vi hjälpa de som har svårt att 
koncentrera sig?” eller ”Hur kan vi bidra till att alltfler elever förstår sig på matema-
tikens mysterier?” kan man lägga jämställdhetsperspektiv på de olika lärom-
rådena och därigenom fördjupa skolans egna prioriterade utvecklingsom-
råden och förverkliga det politiskt beslutade utvecklingsområdet.  
 
Initiativ till skolutveckling som kommer utifrån eller uppifrån har större 
möjligheter att vara framgångsrika om de möter eller relateras till skolor-
nas egna utvecklingsområden. Insatsen behöver karaktäriseras av ett ut-
manande möte om man ska kunna förvänta sig att utifrån tagna initiativ 
ska resultera i ett bestående utvecklingsarbete som fortsättningsvis hämtar 
sin kraft och näring inifrån skolan.  
 
Med hjälp av yttre tryck t ex krav på handlingsplaner och kontrollerande 
uppföljningar och utvärderingar går det att initiera aktiviteter på skolan 
men de fokuserade kraftsamlingar som därmed åstadkoms tycks dessvärre 
ha den ogynnsamma bieffekten att redan pågående utvecklingsarbeten 
avstannar. Man tvingas göra omprioriteringar av utvecklingsinsatserna på 
skolan och därmed av tiden, kraften och energin som går ut över det ut-
vecklingsarbete som man på skolan funnit vara angeläget. Lärare beskriver 
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det i termer av att man tvingas in i en byråkratisk utvecklingsprocess som 
förhindrar reell skolutveckling (Scherp, 2003).  
 
Om de anmodade utvecklingsområdena inte knyter an till skolkulturen på 
den enskilda skolan, tenderar utvecklingsansträngningarna att avstanna i 
samma stund som den efterföljande kontrollerande utvärderingen och 
kvalitetsgranskningen är genomförd varefter man återgår till hur det såg ut 
innan man blev anmodade att ägna sig åt området. Om skolan ofta blir 
avbruten i sina egna utvecklingsansträngningar i vardagsarbetet ger man 
till slut upp tanken på att utveckla den egna verksamheten eftersom man 
inte får ägna sig åt det man finner vara avgörande för att få en hög kvalitet 
i elevernas lärprocess. Det leder till att angelägna utvecklingsinitiativ ut-
ifrån och inifrån tar ut varandra och resulterar i att utvecklingsprocessen 
avstannar. Det är viktigt att bygga upp ett styrsystem där politiska utveck-
lingsinitiativ och skolans egna utvecklingsinitiativ istället förstärker var-
andra. 
 
Gymnasienämnden i Örebro genomför för närvarande ett försök att för-
ena politisk och professionell styrning med gemensamt beslutade utveck-
lingsområden genom samråd med de enskilda skolorna. Medskapande och 
meningsskapande är den vägledande helhetsidén för den kommunala poli-
tiska styrningen. Modellen sammanfattas i bilaga 1. 
 
 

Kvalitetsbedömning som underlag för styrning och led-
ning 
För att som ledare eller politiker kunna ta ansvar för att kvaliteten i skol-
verksamheten är god så behöver man kunna bedöma kvaliteten i verk-
samheten. Vad är kvalitet och hur ska man kunna få en uppfattning om 
kvaliteten i skolverksamheten i den egna kommunen och på de enskilda 
skolorna? 
 

Kvalitet och dynamisk effektivitet 
Kvalitet och effektivitet är två begrepp och företeelser som ligger nära 
varandra. Sarv (1997) skiljer på tre olika typer av effektivitet; inre effektivi-
tet som innebär att producera resurssnålt, yttre effektivitet som innebär 
att producera det kunden efterfrågar samt dynamisk effektivitet. Yttre ef-
fektivitet hör hemma i kundperspektivet medan den inre effektiviteten 
eller produktiviteten är tätare sammankopplad med måluppfyllelseper-
spektivet. Dynamisk effektivitet, handlar inte om vad organisationen 
åstadkommer i nuet utan fokuserar istället på organisationens utveck-
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lingspotential dvs vad organisationen, skolan, har förmåga att bli. En god 
förmåga att komma på lösningar är viktigare än hur man löst ett aktuellt 
specifikt problem. ”Med det dynamiska synsättet blir inriktningen istället 
att skapa goda förändringsprocesser, vilka i sin tur genererar goda lös-
ningar i ett kontinuerligt utvecklingsförlopp.” (Sarv 1997, s. 6)   
 
Om man utgår från dynamisk effektivitet blir inte resultaten i nuläget det 
mest intressanta utan det viktiga är att resultaten förbättras till nästa år 
och att lära sig vad det är som bidrar till en högre kvalitet framöver. Det 
dynamiska perspektivet på effektivitet och kvalitetsutveckling kan exemp-
lifieras av nedanstående indikatorer. 
 

Kvalitetsindikatorer för dynamisk kvalitetsutveckling: 

• Har man ett bra system för att upptäcka ”problem” på skolan? 
• Har man ett klimat där medarbetarna vill arbeta med sin egen utveck-

ling? 
• Ägnar medarbetarna sig åt sitt eget lärande och sin egen utveckling när 

det gäller hur man på bästa sätt kan bidra till barnens lärande och ut-
veckling utifrån uppdraget? 

• Försöker man i första hand ägna sig åt faktorer som man själv kan gör 
någonting åt? 

• Har man fungerande gemensamma lärprocesser bland medarbetarna? 
• Har man ett ledarskap som bidrar till helheter och samtal om 

kopplingar mellan delar och helhet dvs vardagssituationer och uppdra-
get? 

• Har ledarna en djup förståelse av vardagsverksamheten? 
• Har man organiserat verksamheten så att var och en av medarbetarna 

ingår i ett sammanhang där man får hjälp att lära om angelägna var-
dagsproblem? 

• Genererar man nya lärdomar i verksamheten om hur man på bästa sätt 
kan bidra till barns lärande och utveckling? 

• Har man ett klimat präglat av dialog och utmanande möten på samma 
nivå och mellan nivåer i verksamheten? 

• Präglas verksamheten på alla nivåer av det goda mötet? 
• Undersöker man i vilken grad man lyckas förverkliga sina lärdomar i 

vardagsarbetet? 
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Lärarfokus: 
Vilka lärdomar har vi dragit om hur man som lärare på bästa sätt kan bi-
dra till barns/ungdomars lärande och utveckling? 
 
Hur vet vi att dessa lärdomar håller? Hur stämmer de med lärdomar från 
andra skolor och från forskningen? 
 
I vilken utsträckning lyckas vi förverkliga våra lärdomar i vardagsprakti-
ken? Vilken bedömning gör vi själva och vilka uppfattningar har bar-
nen/ungdomarna? 
 
Hur lär vi om hur vi kan bli allt bättre på att förverkliga våra viktigaste 
lärdomar i praktiken? 
 
Skolledarfokus: 
Vilka lärdomar har vi dragit om hur vi som ledare på bästa sätt kan bidra 
till medarbetarnas lärande och utveckling så ett de fördjupar sin förståelse 
av hur de på bästa sätt kan bidra till barnens lärande och utveckling? 
 
Hur vet vi att dessa lärdomar håller? Hur stämmer de med lärdomar från 
andra skolledare och från forskningen? 
 
I vilken utsträckning lyckas vi förverkliga våra lärdomar om ledarskap och 
lärande i praktiken? 
 
Hur lär vi om hur vi kan bli bättre på att förverkliga våra viktigaste lärdo-
mar i vardagsarbetet? 
 
Förvaltningsfokus: 
Jämfört med skolledarnivån tillkommer frågan  
Vilka lärdomar har vi dragit om hur vi på förvaltningen på bästa sätt kan 
bidra till skolledarnas lärande om ledarskap och lärares lärande om hur de 
på bästa sätt kan bidra till barnens/ungdomarnas lärande och utveckling 
utifrån uppdraget? 
 
Politikerfokus:  
För att som politiker kunna ta ansvar för skolverksamheten behöver man 
följa upp dessa processer i verksamheten. Utöver detta behöver även poli-
tiker kontinuerligt lära om hur de som politiker på bästa sätt kan bidra till 
en hög kvalitet i barnens/ungdomarnas lärprocesser.  
 
De olika nivåerna ska ses som en näringskedja med lärande möten på var-
je nivå som ligger till grund för dialogen mellan den professionella nivån 
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och politikernivån. Ett viktigt underlag för lärandet på politikernivå är de 
lärdomar som vuxit fram i verksamheten. Det handlar om att få till bästa 
möjliga möte på och mellan varje nivå. Vad som kännetecknar ett bästa 
möjliga möte kan behöva definieras av dem som deltar i mötet.  
 
Utifrån ett lärandeperspektiv kännetecknas ett bästa möjliga möte av att 
man …  

• relaterar delen till den vägledande och meningsskapande helheten 

• utmanar varandras perspektiv 

• har en dialog där man försöker förstå varandras förståelser som grund 
för fördjupat, gemensamt lärande 

• tar del av varandras lärande och lärdomar  

• är medskapande. 
 
 

Kundnöjdhet och måluppfyllelse som kvalitetsmått 
 
Kundnöjdhet och måluppfyllelse är de två kvalitetsmått som dominerar 
inom skolan idag. Utifrån ett kundperspektiv definieras kvalitet som gra-
den av överensstämmelse mellan kundens förväntningar på tjänsten och 
vad kunden upplever sig få. Kvalitet mäts genom kundnöjdhet där i första 
hand elever och föräldrar får uttrycka hur nöjda de är med skolan. Balan-
serade styrkort och SIQ-inspirerade mätinstrument hör främst hemma i 
detta perspektiv.  
 
Ett allvarligt problem med detta perspektiv är dess bristande koppling till 
uppdraget. När man bedömer hur nöjd man är som kund utgår man 
främst från hur man själv vill ha det och inte utifrån vad som sägs i upp-
draget. Elever i gymnasieskolan uttrycker t ex ofta att de går där för att få 
så höga betyg som möjligt med så liten arbetsinsats som möjligt. En skola 
skulle i så fall behöva svara upp mot dessa önskningar om de ska kunna 
räkna med en god kvalitetsbedömning utifrån kundperspektivet vilket 
samtidigt skulle strida mot den professionella kunskapen om lärande. 
Kvalitet kan även definieras i termer av måluppfyllelse. Kvalitet mäts ge-
nom att ta reda på i vilken omfattning resultaten överensstämmer med 
olika preciserade mål och delmål. Olika mätsystem där man använder sig 
av olika kvalitetsindikatorer tillhör detta perspektiv på kvalitet. 
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Ett allvarligt problem med detta perspektiv är att skolor kommer att kon-
centrera sitt arbete på de avgränsade mål som mäts och inte på uppdraget 
som helhet.  
 
Ett tredje mer utvecklingsinriktat än kontrollinriktat perspektiv som ligger 
mer i linje med dynamisk effektivitet är att fästa större vikt vid lärdomar 
som hjälper skolans medarbetare att åstadkomma bättre resultat i morgon 
istället för att huvudsakligen intressera sig för vilka resultat man har upp-
nått idag. Det betyder att man i kvalitetsarbetet främst efterfrågar vilka 
lärdomar man gjort på olika nivåer om hur man på bästa sätt kan bidra till 
barnens lärande och utveckling utifrån skolans uppdrag. 
 
 
De tre perspektiven på kvalitet illustreras i figur 3. 
 

 
 
Figur 3. Tre olika perspektiv på kvalitet 
 

Uppdraget som helhet eller avgränsade delar som grund för kvali-
tetsbedömning  
Ingen skulle antagligen komma på idén att bedöma kvaliteten i framfö-
randet av ett musikstycke genom att mäta i hur hög grad någon enskild 
musiker lyckas med några i förhand utvalda nottecken i partituret. Kvalite-
ten i ett musikstycke bedöms utifrån helheten. Hur relevant är denna me-
tafor för skolans värld? Riskerar man att få ett mycket dåligt mått på kvali-
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teten när det gäller en skolas förverkligande av hela uppdraget om man 
främst intresserar sig för att mäta vissa avgränsade delar i uppdraget så-
som betyg i matematik, svenska och engelska. Uppdragets komplexitet 
innebär att kvaliteten är beroende av ett stort antal mål (i grundskolan 
handlar det om cirka 400 mål om man begränsar sig till kursplanerna) och 
hur dessa samverkar. Har en skola en högre kvalitet om 80% av eleverna 
lyckas få MVG och 10% har fortsatt lust att fördjupa sig i matematik jäm-
fört med en skola där 50% av eleverna fått MVG men 80% har fått ökad 
lust att fortsätta att förstå sig på matematik?  
 
Går det att mäta kvaliteten i en så komplex verksamhet som skolan? An-
tagligen går det inte att få ett enkelt numeriskt värde på kvaliteten i för-
verkligandet av uppdraget som helhet men bedömningen av kvaliteten 
skulle kunna göras på annat sätt. 
 
För att få en bild av hur väl man på en skola lyckas med hela uppdraget 
skulle man kunna utgå från de professionellas dvs pedagogernas lärdomar 
om hur man på bästa sätt kan bidra till förverkligandet av hela uppdraget 
istället för att mäta ett mycket begränsat antal delar som säger mycket litet 
om hur väl man lyckas realisera hela uppdraget. Pedagogernas samlade 
beprövade erfarenhet skulle kunna sättas i relation till forskningsresultaten 
och utgöra de kvalitetsindikatorer som sedan ligger till grund för att mäta 
kvaliteten i verksamheten med utgångspunkt från hela uppdraget. Som 
redovisats tidigare har vi sammanställt de lärdomar som pedagoger ut-
tryckt utifrån cirka 100 000 års erfarenhet och funnit följande tre mest 
frekventa lärdomar, dvs kvalitetsindikatorer:  
 

• att bygga upp en förtroendefull relation till eleverna 

• att öka lusten att lära genom att i undervisningen knyta an till elevernas 
föreställningsvärld 

• att kontinuerligt ge eleverna återkoppling på sina arbetsinsatser i var-
dagsarbetet  

 
Även forskningen ger stöd för dessa lärdomar. Kvaliteten skulle i så fall 
kunna bedömas efter hur väl man lyckas förverkliga dessa lärdomar i 
praktiken d v s om man arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Det går att mäta dessa tre kvaliteter. 
 
Hur kan man balansera mätningar av preciserade mål och av uppdraget 
som helhet? 
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De två olika grundmodellerna illustreras i figur 4 resp 5. 

 
Figur 4: Mätning av preciserade och avgränsade mål som grund för bedömning 
av kvalitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kvalitet = i vilken omfattning man i vardagsverksamheten lyckas förverkliga 
de viktigaste lärdomarna om hur man bidrar till förverkligandet av hela 
uppdraget  
 
Figur 5. Förverkligande av hela uppdraget som grund för kvalitetsbedömning  
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Kundnöjdhet och uppdraget 
Hur man ser på kvalitet har inte bara betydelse för barnens lärande och 
utveckling utan även för förutsättningarna för det fortsatta utvecklingsar-
betet. Pedagogerna är huvudaktörerna när det gäller kvalitetsutveckling. 
Deras bild av verksamheten på den egna skolan är betydelsefull för ener-
gin i skolutvecklingsarbetet. Hur man upplever kvaliteten beror på vilka 
mått man använder sig av. Man kan t ex utgå från hur nöjda föräldrarna är 
och vilket rykte skolan har i kommunen eller hur nöjda politikerna är eller 
hur eleverna upplever skolan. Man kan även utgå från den helhetsbedöm-
ning man själv gör som professionell pedagog eller vilket resultat skolver-
kets inspektioner och de nationella proven ger. Utvecklingsförutsättningar 
är beroende av vilken vikt pedagogerna lägger vid olika kvalitetsbedöm-
ningar. 
 
Man kan beskriva pedagogernas upplevelser av kvalitet med hjälp av två 
koordinatsystem. I det ena ställs den egna bedömningen av kvaliteten i 
förhållande till deras upplevelser av omvärldens bedömning av kvaliteten 
på skolan. I det andra relateras pedagogernas egna bedömningar av kvali-
teten till deras upplevelser av elevernas bedömningar av undervisningen. 
Dessa båda koordinatsystem kan illustreras i figur 6 och 7. 
 

 
 
Figur 6. Lärares egna bedömningar av kvaliteten i verksamheten i relation till 
hur man upplever omvärldens bedömningar av skolan 
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och  

 
Figur 7. Lärares egna bedömningar av kvaliteten i verksamheten i relation till 
hur man upplever elevernas bedömningar av skolan. 
 
Beroende på hur merparten av medarbetarna bedömer situationen på sko-
lan så blir förutsättningarna för skolutveckling olika. Om merparten av 
medarbetarna själva är nöjda med kvaliteten och upplever att omvärlden 
samt eleverna också är nöjda så blir det svårare att åstadkomma föränd-
ringar för en skolledare som anser att verksamheten inte ligger i linje med 
uppdraget jämfört med om såväl medarbetare som omvärld och elever är 
missnöjda med verksamheten. Vilken tyngd vi ger åt olika kvalitetsmått 
får således konsekvenser för skolutvecklingsprocessen. 
 
 
 

Nya råd och anvisningar från Skolverket om kvalitetsre-
dovisning  
 
Skolverket har under hösten 2006 utkommit med nya råd och anvisningar 
om kvalitetsarbete och kvalitetsredovisningar. Vid en jämförelse med den 
tidigare skriften kan man konstatera att förändringarna i råden går i rikt-
ning mot helheten i uppdraget, att inte bara använda numeriska värden 
för kvalitetsbedömning samt beskriva lärdomar om kopplingen mellan 
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hur man arbetar och de resultat man uppnår och inte bara rikta in sig på 
resultaten. Några citat ur de nya råden kan illustrera förändringen. (Un-
derstrykningarna har gjorts för att synliggöra förändringar och finns inte i 
den ursprungliga texten) 
 

”Råden bör följas, såvida huvudmannen respektive förskolan, fritidshem-
met, eller skolan kan visa att de följer kraven i författningarna, fastän de 
handlar på annat sätt” (s 9) 

”Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar 
som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen, …” (s 11) 

”Sett över en längre tidsperiod ingår det att kartlägga verksamheten för att 
identifiera områden som är särskilt angelägna att förbättra.” (s 11) (i den 
egna verksamheten. Min kommentar) 

”De analyserar och värderar resultaten i förhållande till sina egna mål för 
arbetet och också till vad som står i läroplanen för grundskolan och i 
Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet.”  (s 11) 

Kvalitetsredovisningen ”används som underlag för dialoger mellan verk-
samhetsnivåer …” (s 13) 

”För de som arbetar i verksamheten är innehållet ett viktigt bidrag i deras 
professionella utvecklingsarbete och ökar kunskaperna i detta perspektiv.” 
(s 14) 

Det kommunövergripande kvalitetsarbetet … 
”Det är samtidigt viktigt att det för varje verksamhetsenhet också finns ett 
utrymme för kvalitetsarbete som utgår från de specifika utvecklingsbehov 
och åtgärder som enheten själv prioriterar. Det enhetsspecifika skall ha ut-
rymme även i kvalitetsredovisningen.” (s 15) 

Verksamhetsnivån: 
”Vad kan resultaten bero på? … Vilka förklaringar kan det finna still att vi 
lyckats väl eller mindre väl i ett visst avseende? ” (s 15) 

”Arbetslaget eller lärarna har underlag för reflektion och planering....” (s 
15) 

”Inom varje verksamhet är ledningens viktigaste uppgift att tillsammans 
med arbetslagen, lärarna och övrig ansvarig personal analysera sambanden 
mellan de strukturella förutsättningarna, det pedagogiska arbetet och mål-
uppfyllelsen.” (s 24) 

”I analysarbetet kan några ord vara vägledande: skillnader, tendenser, 
samband, orsaker.” (s 25) 

Underlag 
” kvalitativ information, baserad på exempelvis intervjuer, iakttagelser,…” 
(s 29) 
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”En övergripande fråga är vilka ’avtryck’ arbetsprocesserna ger i fråga om 
barnens respektive elevernas utveckling och lärande.” (s 30) 

”Siffror ger möjlighet att kort sammanfatta fakta. Men för att göra redo-
visningen användbar på det sätt förordningen om kvalitetsredovisningen 
avser, dvs. ge information och fungera för att ge vägledning i kvalitetsar-
betet, räcker det inte att enbart lämna statistisk information. Mycket i 
verksamheterna kräver beskrivande texter, t.ex. arbetsprocesser, organisa-
tion, utveckling och lärande.” (s 31) 

”Följande struktur kan vara utgångspunkt för både berörda huvudmäns 
och enheters kvalitetsredovisning” …”Analys och bedömning av målupp-
fyllelse i verksamheten som helhet” (s 16-17) 

 

Mätningar och styrningsform 
För vem mäter vi? Är det för avrapportering och avstämning inför politi-
ker och medborgare, eller som stöd i en pågående utvecklingsprocess? 
Går det att kombinera?  
 
Inledningsvis tog jag upp styrningsformens betydelse för kvalitetsutveck-
lingen i skolan. Därefter har jag berört olika kvalitetsmätningar och kvali-
tetsbedömningar och belyst vilka konsekvenser olika modeller kan få för 
kvalitetsutvecklingen. Resultatet av den politiska styrningen går inte att 
förstå utifrån hur vart och ett av dessa två styrsystem hanteras utan vi be-
höver se hur de samverkar. 
 
Många av det mätningar som görs för att bedöma kvaliteten i skolan tar 
sin utgångspunkt i den överliggande nivåns behov av att kontrollera den 
underliggande nivån men man vill även att den underliggande nivån ska 
dra lärdom av de resultat som man får vid mätningarna. Antalet mätningar 
har i sig ingen effekt på kvaliteten i verksamheten utan eventuella effekter 
av mätningar är beroende av vad man gör av dem. En viktig faktor tycks 
vara om de som är direkt berörda av mätningarna upplever att de befinner 
sig i ett system som domineras av kontroll, inspektion och utifrånstyrning 
eller om medarbetarna upplever att styrsystemet och ledningen i kommu-
nen eller på den egna skolan domineras av förtroende, gemensamt lärande 
och inifrånstyrning. Man kan också uttrycka det i termer av att man tar sin 
utgångspunkt i medarbetarnas inre motivation framför yttre ”hotivation” 
och att man bygger upp en ansvarskultur framför en lydnadskultur. Även 
om mätningar oftast utgår från kontrollmotivet så tycks resultaten av 
mätningarna i mindre grad användas för att utveckla verksamheten om 
medarbetarna upplever att grundklimatet på skolan eller i kommunen ut-
görs av utifrånstyrning och kontroll jämfört med om ansvarskulturen do-
minerar. Ansvarskultur med inriktning på gemensamt lärande karaktärise-
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ras av ett synsätt på skolverksamheten som innebär att man inser dess 
komplexitet och att alla behöver hjälpas åt för att lära om hur vi i allt hög-
re grad ska kunna bidra till en hantering av de svårigheter och utveck-
lingsuppgifter som elever, lärare och skolledare ställs inför i sitt vardags-
arbete. I kommuner och på skolor där detta klimat dominerar tenderar 
medarbetare i skolverksamheten att i mycket högre grad ta till sig mät-
ningsresultat som underlag för sitt lärande jämfört med de medarbetare 
som upplever att man befinner sig i en lydnads- och kontrollkultur. Figur 
8 illustrerar skillnaderna. 
 
 

 
 
 
Figur 8. Mätningar i relation till styrnings- och ledningsfilosofi 
 
Hur ska mätningar utformas så att de i högre grad upplevs bidra till läran-
det om hur man på bästa sätt kan bidra till barns och ungdomars lärande 
och utveckling? En viktig fråga blir naturligtvis i vilken grad medarbetarna 
dvs i första hand pedagoger och skolledare upplever att de befinner sig i 
en ansvars-eller lydnadskultur? Hur ser den politiska styrningen ut om 
man vill förstärka ansvarskulturen respektive lydnadskulturen? 
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      Bilaga  
 

Politisk styrning av gymnasieskolan i Örebro 
Ett lärande perspektiv på ledning och styrning innebär att man betonar 
betydelsen av att fördjupa den gemensamma förståelsen av hela uppdraget 
framför att precisera vissa specifika mål som ska gälla alla skolenheter. 
Målen preciseras istället av dem som ska förverkliga uppdraget utifrån den 
fördjupade förståelsen av uppdraget och utifrån den situation som råder 
på skolan. Man förlitar sig mer på att följa utvecklingsprocessen och sti-
mulera till lärande på skolorna om hur man i allt högre grad ska kunna 
förverkliga uppdraget framför att ägna sig åt ensidig kontroll av resultat. 
Även om man under en tid i skolplaner och andra dokument betonat be-
tydelsen av att utveckla skolan till en lärande organisation och även beto-
nat dialogen mellan politiker och de som har ansvaret för att förverkliga 
skolans uppdrag så finns det få exempel på hur man tillämpat detta i prak-
tiken. För närvarande utarbetar gymnasienämnden i Örebro i samarbete 
med Karlstads universitet en styrmodell som bygger på dialogen och idé-
erna i den lärande organisationen.  
 

Arbetsgång vid dialogbaserad styrning 
Dialogen mellan gymnasienämnden och de olika gymnasieskolorna om 
utvecklingsområden inleds med att presidiet och den aktuella skolans kon-
taktpolitiker möter den enskilda gymnasieskolans ledningsgrupp samt dess 
lokala samverkansgrupp. Förvaltningschefen deltar i samtliga träffar med 
de olika gymnasieskolorna. Det innebär att man blir cirka 15-20 deltagare.  
 
Mötet leds av gymnasienämndens ordförande och innehåller tre delar:  
 
Ett inledande arbetspass där ordförande under ca en halvtimme beskriver 
syftet med träffen och uppläggningen av arbetet.  
 
Det andra arbetspasset om cirka 1,5 timme används för att i små grupper 
komma fram till en gemensam förståelse av vad som är särskilt angeläget i 
uppdraget, att uttrycka och ta del av de lärdomar man gjort ute i verksam-
heten när man försökt förverkliga uppdraget samt att försöka enas om 
och formulera utvecklings- och lärområden som upplevs vara särskilt an-
gelägna på den aktuella gymnasieskolan. 
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Nämnden tar del av den aktuella skolans beskrivning av sitt pågående kva-
litetsarbete. Man utgår ifrån de lärdomar man gjort i verksamheten när 
man försökt förverkliga uppdraget. Utifrån de sammanställda lärdomarna 
har skolan ringat in olika utvecklingsområden man bedömer särskilt ange-
lägna att utveckla.  
 
Skolan tar del av nämndens beskrivning av vad man som nämnd anser 
vara särskilt viktiga utvecklingsområden för gymnasieskolan i Örebro. 
Denna bild utgår ifrån nämndens föreställningar om vad som kan bidra 
till en förhöjd kvalitet i verksamheten.  
 
Efter det att man tagit del av varandras bilder av vad som är angelägna 
utvecklingsområden försöker man komma fram till överenskommelser 
om lär- och utvecklingsområden som såväl skolan som gymnasienämnden 
finner vara särskilt angelägna. Överenskommelsen kan även innehålla de-
lar som främst berör ett särskilt arbetslag/program eller sektor.  
 
Arbetet kan illustreras med följande figur: 
 

 
  
Det tredje arbetspasset om cirka en timme används för att ta del av de 
mindre gruppernas förslag till överenskommelser om lär- och utveck-
lingsområden samt att komma överens om innebörden av en överens-
kommelse mellan skolan som helhet och gymnasienämnden. Överens-
kommelsen kan även innehålla delar som främst berör ett särskilt program 
 
Överenskommelsen formuleras i skrift av respektive gymnasiechef och 
presenteras och diskuteras vid nästkommande nämndssammanträde. Ef-
ter eventuella revideringar bekräftas överenskommelsen genom ett beslut 

Gemensamma 
utvecklings-

områden 

Lärdomar 
utifrån 

samhällsutvecklingen 

Lärdomar 
utifrån  

verksamheten 

 Politikernas 
utvecklings- 
 områden 
 
 
 

Skolans  
utvecklings- 
    områden 
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vid följande nämndsammanträde. Denna arbetsgång upprepas till att börja 
med vartannat år för att eventuellt utsträckas till vart tredje eller vart 
fjärde år. Mellan överenskommelserna sker uppföljning av arbetet med 
att förverkliga överenskommelserna.  
 

Dialogmötet 

Utmärkande för en dialog är att man i första hand försöker förstå andras 
förståelser istället för att övertyga andra om att den egna uppfattningen är 
den enda rätta.  
Dialogen syftar främst till att utveckla en gemensam fördjupad förståelse 
av verksamhetens uppdrag men också till att 
 
• ta tillvara de lärdomar man gjort och dilemman man stött på i verk-

samheten när man försökt förverkliga uppdraget   
• beskriva problem eller dilemman som man behöver hjälpas åt att han-

tera     
• formulera en överenskommelse om lär – och utvecklingsområden    
 
Dialogmötet är ett uttryck för ett annat sätt att se på den politiska styr-
ningen av skolan. Istället för att mer eller mindre ensidigt uttrycka precise-
rade mål och utvecklingsområden som ska gälla för alla skolorna i kom-
munen oavsett var man befinner sig i sin utvecklingsprocess handlar det 
om att tillsammans fördjupa den gemensamma förståelsen av uppdraget 
och bidra till att vardagsverksamheten som helhet blir meningsskapande 
för såväl lärare som elever. Som politiker handlar det om att uttrycka vilka 
problem och dilemman som man i första hand behöver skolans hjälp med 
att hantera samt att ta tillvara på de lärdomar man gjort och de dilemman 
man mött när man på skolan försökt att förverkliga de uppdrag man tidi-
gare fått. Dialogen om skolans uppdrag, lärdomar och dilemman ligger till 
grund för att formulera överenskommelser om lär- och utvecklingsområ-
den som är unika för varje skola där man tar hänsyn till den helhet som 
präglar skolans verksamhet. 
 
För att det ska vara möjligt att föra en förståelsefördjupande dialog där 
alla ges möjlighet att bidra med sitt tänkande och sina erfarenheter behö-
ver man efter det inledande gemensamma arbetspasset dela upp deltagar-
na i mindre undergrupper på ca 6-7 personer bestående av politiker, skol-
ledare och fackliga företrädare. Att gruppdeltagarna har olika perspektiv 
och uppfattningar om skolans verksamhet (eller delar av skolverksamhe-
ten) ska ses som en tillgång men det förutsätter också en vilja hos alla 
medverkande att verkligen försöka förstå varandras förståelse. Exempel 
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på frågor som fördjupar dialogen och underlättar förståelsen av andras 
tänkande är: 
 
Du har skrivit… - hur tänkte du då? 
Kan du hjälpa mig att förstå vad du menar med… ? 
Det där lät intressant! Kan du beskriva det lite närmare? 
Kan du berätta vad som ligger bakom din beskrivning av… ? 
Vad skulle du säga inte är förenligt med… ? 
 
För att få en överblick över olika uppfattningar som kan resultera i en 
gemensam utgångspunkt för det fortsatta arbetet har det visat sig vara bra 
att arbeta med en metod där man arbetar fram en föreställningskarta. 
 
 

Att arbeta med föreställningskarta 

Syfte 
Att försöka förstå varandras förståelse av vad som, med fokus på elever-
nas lärande och utveckling, på bästa sätt skulle kunna bidra till en förhöjd 
kvalitet i verksamheten.  
Samtalsledarens uppgift är att leda samtalet och se till att deltagarna håller 
sig till att försöka förstå varandras förståelse, d v s att man i detta skede 
inte kommer med förslag till lösningar eller börjar argumentera eller de-
battera. Här handlar det om att ställa förståelsefördjupande frågor, enligt 
ovan. Någon behöver även dokumentera arbetet i varje grupp så att man 
för de andra kan redovisa vad man kommit fram till. 
 

Förberedelser 
Skolan har med sig sin helhetsbild med framtagna lärdomar och föreställ-
ningar om vad som när viktigt är det gäller elevers lärande och utveckling, 
samt de utvecklingsområden man bedömer särskilt angelägna att utveckla. 
Detta finns beskrivet i en sammanfattande bild för skolan samt i före-
kommande fall även för respektive arbetslag/program eller sektor.  
 
Nämnden bidrar med sin helhetsbild av vad man anser vara särskilt viktiga 
utvecklingsområden för gymnasieskolan i Örebro. Denna bild utgår ifrån 
nämndens föreställningar om vad som kan bidra till en förhöjd kvalitet i 
verksamheten. Denna bild är nämndens representanter vid dialogmötet 
väl förtrogen med, liksom övriga nämndledarmöter. Tanken är ju att man 
vid dessa dialogmöten inte enbart representerar sig själv, utan det är 
nämndens gemensamma bild som presenteras. 
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Arbetsgång 

Nämnden tar del av den aktuella skolans beskrivning av sitt pågåen-
de kvalitetsarbete genom att strukturera samtalet med skolans repre-
sentanter med hjälp av föreställningskarta. 
 
Skolans representanter skriver på post-it lappar ner de viktigaste lärdo-
marna om hur man med fokus på elevernas lärande och utveckling på 
bästa sätt kan bidra till en förhöjd kvalitet i verksamheten.  
 
Var och en fäster en lapp i taget på ett gemensamt blädderblockspapper. 
Därefter berättar man kort hur man kommit fram till denna föreställ-
ning/lärdom. Nämndens representanter ställer förståelsefördjupande frå-
gor om föreställningarna/lärdomarna. Dokumentatören skriver ner be-
skrivningarna som ges vid respektive lapp på blädderblocket. 
 
När ”kartan” är färdig är den en beskrivning av den aktuella skolans sam-
lade lärdomar om vad som, med fokus på elevernas lärande och utveck-
ling, på bästa sätt skulle kunna bidra till en förhöjd kvalitet i verksamhe-
ten.  
 
Utifrån de sammanställda lärdomarna beskriver skolan de utvecklingsområden 
man bedömer särskilt angelägna att utveckla. Nämndens representanter 
ställer förståelsefördjupande frågor till dess man bedömer att man fått en 
fördjupad kunskap om skolans prioriterade utvecklingsområden.  
 
Skolan tar sedan del av nämndens beskrivning av vad man som nämnd 
anser vara viktiga utvecklingsområden för gymnasieskolan i Örebro ge-
nom att någon från skolan med hjälp av föreställningskarta, samtalar med 
nämndens representanter, enligt samma arbetsgång som ovan. Ett annat 
sätt är att politikerna kompletterar skolans föreställningskarta med sina 
lärdomar och utvecklingsområden som skrivits ned på Post-it-lappar med 
annan färg. 
 
Efter det att man tagit del av varandras bilder av vad som är angelägna 
utvecklingsområden, börjar arbetet med att arbeta fram en gemensam 
överenskommelser om lär- och utvecklingsområden.  
 
Vid det avslutande gemensamma arbetspasset presenterar varje grupp sin 
föreställningskarta och det förslag till överenskommelser man formulerat. 
Genom att lyssna till varandras tankar och söka efter gemensamma drag 
formuleras en gemensam överenskommelse i hela gruppen. Det är förstås 
även möjligt att ta med lär- och utvecklingsområden som inte berör hela 



 31

skolan utan är begränsade till vissa delar i skolverksamheten. Det avslu-
tande gemensamma arbetspasset leds av gymnasienämndens ordförande. 
 

Dokumentation av skolans verksamhet och utveckling 

Överenskommelserna 
Dokumentationen av översnskommelsen inleds med en kortfattad be-
skrivning av skolans vision för verksamheten som helhet till vilken sedan 
de olika utvecklingsområdena relateras. Därefter beskrivs de olika över-
enskomna utvecklingsområdena samt de lärprocesser med vars hjälp man 
avser att lära om dessa områden. 
Dokumentet ska hållas så kort och konkret som möjligt och avgränsas till 
de överenskommelser som gjorts mellan skolan och nämnden. Dokumen-
tet bör utformas med tanke på att det ska vara lättillgängligt även för ele-
ver och andra utanför skolans värld. Dokumentet läggs även ut på skolans 
hemsida. 

Rubriker i dokumentet: 
Övergripande vision för skolan 
Organisering av lärarbetet  
Vision för respektive utvecklingsområde 
Nuläge för respektive utvecklingsområde 
Formulera den fråga ni avser att lära om.  
Lärprocessens utformning 
Underlag för den fortsatta lärprocessen 
Mönster i underlaget 
Lärdomar om varför mönstret ser ut som det gör 
Utprövning av lärdomarna och erfarenheter 
 
För att reducera antalet dokument samt den förvirring och onödigt mer-
arbete som flera olika dokument kan bidra till föreslår vi att man låter kva-
litetsredovisningen utgöra skolans samlade dokumentation av den egna 
verksamheten och utvecklingen. I detta dokument utgör överenskommel-
sen om utvecklingsområden mellan skolan och nämnden en tydligt av-
gränsad del.  
 

Uppföljning av överenskommelserna 

Utvecklingssamtal 
Den skriftliga överenskommelsen ligger till grund för förvaltningschefens 
utvecklingssamtal med gymnasiecheferna där betoningen ligger på de lär-
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domar man hittills dragit inom de olika lär- och utvecklingsområdena. 
Även gymnasiechefernas lärdomar om hur de som skolledare kan leda och 
stödja lärarnas lärprocesser inom de överenskomna områdena utgör ett 
huvudområde vid medarbetarsamtalen.  
 

Lärträffar i skolledargruppen 
Två gånger varje termin används cirka en halvdag till gemensamt lärande 
om hur man som skolledare kan leda den överenskomna utvecklingspro-
cessen. Vid denna träff deltar samtliga skolledare vid gymnasieskolorna. 
Förvaltningschefen leder lärarbetet. 
 

Resursfördelning 
Centrala utvecklingsmedel fördelas till de olika områden man från nämn-
dens sida ser som särskilt angeläget att stödja med ytterligare resurser. 
 

Lärande samtal mellan nämnd och skolorna 
Vid uppföljningen av överenskommelsen träffar gymnasienämnden repre-
sentanter från den skola på vilken man förlagt sitt nämndssammanträde. 
Förmiddagen används till samtal om de lärdomar och utvecklingsan-
strängningar man gjort under det gångna året inom de olika områden som 
beskrivits i överenskommelsen. I nästa avsnitt presenteras ett förslag hur 
det uppföljande samtalet kan struktureras. 
 

Uppföljande lärande samtal mellan nämnd och skolorna 

Syfte: 
Syftet med träffen är att föra ett samtal om lärprocessen samt om de lär-
domar man gjort på skolorna under lärarbetet om de överenskomna ut-
vecklingsområdena. Att lära om såväl lärprocessen som om de områden 
man riktat in sig på, är avgörande för det fortsatta kvalitetsarbetet på sko-
lorna och i kommunen. Lärträffen ska präglas av en dialog för ömsesidigt 
lärande.  

Tid: 
Tiden för träffarna beräknas till ca en halv dag. Uppföljningsträffarna för-
läggs normalt till förmiddagen i samband med ordinarie nämndssamman-
träde. 
 



 33

Deltagare: 
Från skolan deltar gymnasiechefen, rektorer samt andra medarbetare och 
en eller flera lärgrupper. Eftersom även eleverna är medarbetare i skolan 
så bör de i så hög grad som möjligt delta i träffarna. Detta förutsätter att 
de även är involverade i utvecklingsarbetet.  
Från nämnden deltar främst ledamöter från presidiet samt eventuella kon-
taktpolitiker på den aktuella skolan. 
 

Struktur: 
Träffen delas lämpligen in i två delar med olika fokus även om alla deltar 
under hela uppföljningsträffen. Den första delen handlar om helheten och 
organiseringen av lärarbetet på skolan som helhet medan den andra delen 
berör det mer konkreta lärarbetet i en eller flera lärgrupper. 
För att det ska kunna bli ett samtal bör antalet aktiva i samtalet inte vara 
för stort varför några t ex lärgruppen under första fasen kommer att ha en 
mer lyssnande roll för att sedan i fas två ha en huvudroll.   

Innehåll: 
Samtalen kan lämpligen beröra: 
• Hur man organiserat lärarbetet på skolan för att fördjupa förståelsen 

av de problem och utvecklingsområden som prioriterats i överens-
kommelsen mellan skolan och nämnden.  

• Hur lärgruppernas lärområden är relaterade till överenskommelsen och 
skolans vision. 

• Vilka som deltar i lärarbetet. Finns det andra som skulle kunna bidra? 
• Hur eleverna är involverade i lärarbetet. 
• Var man befinner sig i lärarbetet. 
• Vilket underlag man tagit fram som grund för lärandet.  
• Vilka mönster man upptäckt som grund för lärdomar. 
• Lärdomar eller slutsatser som man kommit fram till.  
• Hur man utprövat eller tänkt sig att utpröva lärdomar i vardagsarbetet 

och eventuella erfarenheter av det. 
• Eventuella nya krav som lärdomarna för med sig för medarbetarna 

som kräver att man behöver bygga upp nya kompetenser samt hur 
man i så fall kan organisera det lärandet. 

• Eventuella organisationsförändringar som gjorts eller behövs för att 
underlätta utvecklingsarbetet och/eller förverkligandet av lärdomarna. 

Dokumentation: 
Uppföljningsträffarna dokumenteras och ligger till grund för nämndens 
lärande om politisk styrning och om gymnasieverksamheten.  
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