
  
 

 

 Självvärdering av framgångsfaktorer för effektiv 
skolutveckling 

De sju framgångsfaktorerna är en del av det nationella kvalitetssystemet1. Framgångsfaktorerna sammanfattar kvalitativa faktorer och 
förutsättningar som är centrala för att prioriterade skolutvecklingsinsatser ska ge önskade effekter på verksamheten. I de fullständiga 
framgångsfaktorerna finns beskrivningar av hur framgångsfaktorerna kan ta sig uttryck i hela verksamheten samt vad tre nivåer, 
huvudmannanivån, rektorsnivån och undervisningsnivån kan bidra med för att verksamheten ska fungera i enlighet med framgångsfaktorn. Du 
kan läsa de fullständiga beskrivningarna av framgångsfaktorerna på https://www.skolverket.se/skolutveckling/oka-kvalitet-och-likvardighet-
med-det-nationella-kvalitetssystemet. 

Att värdera sin egen verksamhet med utgångspunkt i dessa framgångsfaktorer kan vara ett sätt att synliggöra väsentliga kvalitativa aspekter av 
verksamheterna och ge en bättre bild av vad som fungerar bra som vad som kan behöva utvecklas och förbättras om verksamheternas kvalitet 
och likvärdighet ska kunna utvecklas.  

I detta underlag finns förslag på kvalitetspåståenden som kan användas för att genomföra en sådan självvärdering. De föreslagna påståendena 
är huvudsakligen hämtade från undervisningsnivån.  Syftet med detta är att synliggöra att varje nivå i styrkedjan måste bidra till att 
undervisningen blir framgångsrik och leder till önskade effekter. I självvärderingen behöver därför varje nivå ta ställning till hur väl de bedömer 
att påståendet uppfylls i de verksamhet man själv ansvarar för. Orsaker till de resultat en självvärdering kan ge måste även sökas på alla nivåer 
i styrkedjan och att det kan behövas utvecklingsinsatser på en eller flera nivåer för att komma till rätta med eventuella problem. 

Självvärderingen kan göras på olika sätt, till exempel kan man använda påståendena som underlag för ett samtal eller dialog men det går också 
att lägga in dem i ett enkätverktyg och skicka ut till hela eller valda delar av verksamheten. För den som önskar genomföra självvärderingen 
med hjälp av enkäter ges förslag på en skala att användas som svarsalternativ. 

 
1 Läs mer om kvalitetssystemet på https://www.skolverket.se/skolutveckling/oka-kvalitet-och-likvardighet-med-det-nationella-kvalitetssystemet 



  
 

 

Självvärderingen kan användas som en förberedelse inför huvudmannens kvalitetsdialog med Skolverket och SPSM eller vid det tillfälle som 
passar bäst för den egna organisationen. 

 

Att använda resultatet av självvärderingen 

Resultatet av självvärderingen kan användas som en del i en analys av nuläget i en verksamhet. Andra underlag som kan användas är till 
exempel delmål och indikatorer i det nationella kvalitetssystemet samt uppgifter om verksamheternas förutsättningar som kan hämtas i Siris. 
Att analysera olika underlag på detta sätt innebär att ni i er organisation tillsammans behöver jämföra, tolka och problematisera vad som kan 
orsaka resultaten och måluppfyllelsen. 

Du hittar mer stöd för hur en nulägesanalys med utgångspunkt i det nationella kvalitetssystemet på www.skolverket.se/kvalitetssystem 
  



  
 

 

Framgångsfaktor2 Kvalitetspåstående Inte alls  Till viss del  Till stor del Helt  Vet inte  
1. Förtroendefullt 
klimat  

Barn och elever möts av höga 
förväntningar och tilltro till barns och 
elevers förmåga.  

     

Lärmiljön är tillitsfull och uppmuntrar barn 
och elever att vilja utvecklas och lära sig. 

     

Barn och elever har reella möjligheter till 
delaktighet i och inflytande över 
utbildningen och undervisningen.  

     

Det råder goda relationer mellan personal 
på alla nivåer, barn, elever och 
vårdnadshavare  

     

Verksamheten utgår från ett normmedvetet 
förhållningssätt med respekt för 
människors olikheter. 

     

 
 
  

 
2 Läs hela beskrivningen av varje framgångsfaktor på https://www.skolverket.se/skolutveckling/oka-kvalitet-och-likvardighet-med-det-nationella-kvalitetssystemet.  



  
 

Framgångsfaktor Kvalitetspåstående Inte alls  Till viss del  Till stor del Helt  Vet inte  
2. Hälsofrämjande 
skolmiljö  
 
 

Barn och elever har reella och relevanta 
möjligheter till delaktighet i och inflytande 
på skolmiljön och andra faktorer som kan 
påverka deras hälsa och välbefinnande. 

     

Undervisningsklimatet är inkluderande och 
tillitsfullt och möter alla barns och elevers 
förutsättningar och behov.  

     

Undervisningsklimatet följs kontinuerligt 
upp och diskuteras med barn och elever.  

     

Olika personalkategorier samverkar med 
varandra och med barn, elever och 
vårdnadshavare för att skapa en 
hälsofrämjande skolmiljö.  

     

 
  



  
 

Framgångsfaktor Kvalitetspåstående Inte alls  Till viss 
del  

Till stor del Helt  Vet inte  

3. Kompensatoriska insatser  
 

Undervisningen anpassas så att alla barn 
och elever, och särskilt de med större 
utmaningar får likvärdiga möjligheter till 
utveckling och lärande.  

     

Olika professionen samarbetar för att tidigt 
identifiera barns och elevers behov av 
stöd.  

     

Barn och elever har tillgång till en 
pedagogisk, social och fysisk lärmiljö av 
hög kvalitet.  

     

Barn och elevers behov av stöd kartläggs, 
följs upp och justeras kontinuerligt. 

     

Resurser fördelas med utgångspunkt i 
faktiska och förväntade behov. 

     

Kompensatoriska insatser följs upp och 
justeras vid behov. 
 

     

 
  



  
 

 
Framgångsfaktor Kvalitetspåstående Inte alls  Till viss del  Till stor del Helt  Vet inte  
4. Kompetent ledarskap  Det pedagogiska ledarskapet i 

undervisningen är tydligt och tar sin 
utgångspunkt i ämneskunskaper och 
didaktiska kunskaper. 

     

Undervisningsklimatet gynnar barns och 
elevers lärande och bidrar till att skapa 
goda relationer. 

     

Verksamheterna leds i enlighet med 
visioner, mål, krav och riktlinjer.  

     

Undervisningen utformas och anpassas 
med utgångspunkt i barns och elevers 
förutsättningar, erfarenheter och behov. 

     

 
  



  
 

Framgångsfaktor Kvalitetspåstående Inte alls  Till viss del  Till stor del Helt  Vet inte  
5. Professionell utveckling  Det kollegiala lärandet och andra 

professionsutvecklande insatser bidrar till 
att utveckla undervisningen.  

     

Behovet av kompetensutveckling och 
behörighetsgivande utbildning och 
fortbildning identifieras systematiskt. 

     

Studenter som gör sin 
verksamhetsförlagda utbildning nya lärare 
och förskollärare samt annan personal bli 
väl mottagna och introducerade i 
arbetsuppgifterna. 

     

Kompetensförsörjningen säkras genom 
strategiska och långsiktiga insatser som 
utgår från kartläggning, uppföljning och 
analys. 

     

 
  



  
 

 
 

Framgångsfaktor Kvalitetspåstående Inte alls  Till viss del  Till stor del Helt  Vet inte  
6.Systematiskt kvalitetsarbete 
med undervisningen i fokus  
 

Uppnådda resultat och undervisningens 
påverkan på dessa resultat följs upp 
systematisk, kontinuerlig och 
ändamålsenligt. 

     

Undervisningen utvecklas kontinuerligt och 
systematiskt med utgångspunkt i den 
kunskap om utvecklingsbehov som 
framkommit av uppföljning och analys. 

     

Utvecklingsinsatser planeras, genomförs 
och följs upp och bidrar till att öka 
undervisningens kvalitet och till att förbättra 
förutsättningarna för alla barns eller 
elevers utveckling och lärande. 

     

Tillgängliga resurser fördelas och används 
på ett ändamålsenligt sätt. 

     

 
  



  
 

Framgångsfaktor Kvalitetspåstående Inte alls  Till viss del  Till stor del Helt  Vet inte  
7. Tydlig roll- och 
ansvarsfördelning  

Undervisningen bedrivs med utgångspunkt 
i uppdraget, verksamhetens mål och 
beslutade åtgärder.  

     

Varje nivå tar ansvar för att bidra till att 
utveckla undervisningen och verksamheten 
inom ramen för sitt mandat. 

     

Beslutade prioriteringar och åtgärder 
genomförs av alla berörda inom ramen för 
vars och ens mandat. 

     

Medarbetare på alla nivåer känner till hur 
roller, krav, förväntningar och mandat är 
fördelade i organisationen. 

     

 

 


