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Förord
Myndigheten för skolutveckling har under sina drygt fem och
ett halvt år samlat på sig rikligt med erfarenheter av skolors kvalitetsarbete. Med denna avslutande publikation vill vi dela med
oss av några av de iakttagelser och slutsatser vi har gjort. Vi tror
att våra erfarenheter kan vara till nytta för alla som vill bidra i
arbetet med utveckling av landets skolor. Myndighetens arbete
har baserats på regeringsuppdrag inom skilda och skiftande områden. Inte sällan har uppdragen kommit till efter initiativ från
myndigheten själv men vanligast har ändå varit att regeringen
genom nationella insatser velat stärka skolutveckling inom ett
specifikt område.
Jag har som generaldirektör i myndigheten besökt kommunala och fristående skolor och förskolor runt om i landet
varje vecka för att bättre förstå de förutsättningar som råder,
för att veta vad som diskuteras i personalrummen och för att
vara uppdaterad. En myndighet med uppdraget att bidra till att
stärka förutsättningarna för bättre resultat i skolan måste för
sin egen trovärdighet enligt min uppfattning stå i ständig dialog
med sina målgrupper. Skolbesöken har varit ett av flera sätt för
myndigheten och dess medarbetare att förankra verksamheten i
verkligheten.
Kontakten med kommuner, friskolor, lärare och annan skolpersonal har varit omfattande och viktig för att få genomslag
för de regeringsuppdrag vi ansvarat för. Syftet med skolbesöken
har också varit att redovisa vad staten genom myndighetens insatser kan bidra med. Elever, pedagoger, skolledare, tjänstemän
och politiker har bidragit frikostigt med att redovisa det ofta så
stimulerande men också tuffa vardagsarbete som idag pågår i
landets alltmer segregerade skolor. Jag vill tacka alla som delat
med sig av sina synpunkter och erfarenheter.
Det är ingen tvekan om att kraven på dagens lärare på många
vis är betydligt högre än på 70- och 80-talet då jag själv var verksam som lärare. Dagens lärare har dessutom inte lika goda förutsättningar för att klara sitt uppdrag vilket inte minst framkommer
av de utvärderingar av lärarutbildningar som har gjorts under
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senare år. Jag är därför inte särskilt förvånad över lärares stora
efterfrågan på olika former av stöd för att förbättra kvaliteten i
undervisning och förskoleverksamhet. Engagemanget jag möter
bland lärare och skolledare är stort. Stor är också efterfrågan på
en skolforskning som är till praktisk nytta i vardagsarbetet liksom
en bättre lärarutbildning och fortbildning.
Intresset av att ta del av nyttiga och framgångsrika exempel
på skolarbete har varit påfallande. Erfarenhetsutbyte, metodutveckling, praktisk IT-kunskap och långsiktigt metodstöd har
varit och är det som efterfrågas mest samtidigt som projekttröttheten är påfallande.
Nu pågår viktiga och nödvändiga förändringar t ex inom
lärarutbildning och fortbildning, tydligare och uppföljningsbara
mål i grundskolan, stärkt yrkesutbildning, metodutveckling för
att motverka mobbning, obligatorisk och förbättrad rektors
utbildning. Dessa förändringar kommer att kunna bidra till att
lärares och rektorers förutsättningar stärks. Det ökar på sikt
möjligheterna för att förbättra resultaten, att minska skillnaderna och att skapa ett bättre och vänligare skolklimat.
Skolutveckling för bättre resultat och måluppfyllelse är inte en
heltäckande redovisning eller bokslut över vår verksamhet, utan
ett litet axplock avsett att spegla våra viktigaste erfarenheter. Materialet baserar sig på tidigare publikationer, analyser, underlag av
olika slag och har kompletterats, strukturerats och sammanställts
av Jannika Roeck Hansen och Elisabeth Wallton.
För mig personligen har det varit både tacksamt och lärorikt att
få arbeta med landets främsta experter på skolutveckling, och jag
är glad över att ha fått ansvaret att leda en så viktig verksamhet.
Det är med stolthet vi i myndigheten nu överlämnar verksamhet,
pågående regeringsuppdrag och skickliga medarbetare till Skolverket och till andra skolutvecklande aktörer.

Pia Enochsson
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Om begreppet skolutveckling och
myndighetens arbete
några grundläggande ställningstaganden
Synen på lärande och utveckling som något som sker mellan
människor i dialog, reflektion och samtal, är själva grundbulten i nuvarande styrsystem för skolan. Det gäller såväl verksam
heternas uppdrag, målen för barns, ungas och vuxnas lärande
som förväntad organisering av arbetet.
I årliga rapporter till regeringen har Myndigheten för skolutveckling analyserat skolans behov av att utveckla sin kvalitet
mot bakgrund av de resultat som uppnås, samt blickat framåt
och redovisat på vilka områden insatser har bedömts som särskilt angelägna. Som en röd tråd genom dessa analyser löper
ledarskapets centrala betydelse för allt utvecklingsarbete liksom
behovet av att stärka skolans kunskapsuppdrag.
De avgörande framgångsfaktorer som vi har identifierat är
tydligt fokus på mål och resultat, delaktighet och inflytande samt
långsiktighet och uthållighet. Dessa faktorer har genomsyrat alla
våra insatser. Om någon av dessa faktorer saknas i det loka
la kvalitetsarbetet så minskar genast förutsättningarna för att
förbättra skolarbetet. Dessutom måste utvecklingsarbetet vara
strukturerat, systematiskt och verklighetsanpassat samt baseras
på relevanta forskningsrön. I många skolor saknas tillräcklig
kunskap om detta.
Skolutveckling handlar både om övergripande nationella insatser och om lokalt arbete på den enskilda skolan för att åstadkomma förändringar som innebär att fler elever når de nationella målen. Vår erfarenhet är att nationellt stöd till det lokala
arbetet är en viktig förutsättning för att resultaten i den svenska
skolan ska förbättras och för att lärare ska lyckas få fler elever att
nå de nationella målen. Som grund för arbetet med de många
regeringsuppdragen har myndigheten därför utgått från de olika nivåernas ansvar och vad staten kan göra, med stor respekt
för det lokala självstyret.
Förutsättningarna för att driva det lokala skolutvecklings
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arbetet varierar stort mellan olika kommuner och skolor. Generellt sett har mindre kommuner och skolor större behov av
nationellt stöd än större. Den socioekonomiska situationen
inom skolområdet kan också påverka behoven av stöd utifrån.
Våra erfarenheter har visat att det mest effektiva stödet är att
kombinera bredare insatser med mer riktade insatser till dem
som har större behov. Olika former av kunskapsuppbyggnad
och kunskapsspridning är exempel på generella insatser liksom
att inventera, sammanställa och sprida lärande exempel. De
mer riktade insatserna förutsätter inventering, analys och bedömningar av förutsättningar och behov och har därför främst
genomförts i nära samspel med huvudmännen.
Den stora utmaningen har hela tiden varit att hålla fast vid
idén om att utveckling sker först och bäst när de verksamma
själva ”äger” frågan och att framgång är beroende av hur mycket
delaktighet och inflytande de som arbetar i skolorna ges. Samtidigt har myndigheten hävdat de nationella målen vilket har
gjort det nödvändigt att vara tydlig med vilka avsikter och vilken
viljeinriktning som gäller. De bästa förutsättningarna för skolutveckling finns när behovet och intresset av att förändra kommer inifrån och när detta kan kompletteras med inspiration och
stöd utifrån i form av nya perspektiv, kompetens, verktyg och
ibland ekonomiska förstärkningar.
Vårt arbete har i allt väsentligt baserats på ett stort antal rege
ringsuppdrag. När det gäller innebörden i begreppet skolutveckling har Myndigheten för skolutveckling haft ett öppet förhållningssätt. Vi har valt att se på skolutveckling som processer som
leder mot bättre resultat i skolan. Dessa processer förutsätter ett
växelspel mellan lokal och nationell nivå.
villkor för skolutveckling
Att skolors arbete ska vara mål- och resultatstyrt har varit en
förutsättning för myndighetens utvecklingsarbete. Att enbart se
till vilka mål som gäller och inte samtidigt ha full kontroll över
vilka resultat som uppnås är inte tillräckligt men tyvärr likafullt
vanligt. En annan viktig förutsättning för skolutveckling har va-
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rit rådande ansvarsfördelning där rektor enligt läroplanerna har
ett särskilt ansvar för att leda skolans utveckling mot de nationella målen. Våra insatser har tagit sin utgångspunkt i gällande
formella förutsättningar. Att stödja kommuner och skolor i att
bedriva skolutveckling med beaktande av och med stöd av dessa
förutsättningar har varit en viktig utgångspunkt för myndig
heten.
Om styrsystem, ansvarsfördelning, kvalitetsarbete och rektors ansvar är de formella förutsättningarna för skolutveckling,
så finns det också informella förutsättningar för skolutveckling
som myndigheten har tagit sin utgångspunkt i och som har varit
vägledande för de metoder och arbetssätt som myndigheten valt.
Här är forskning om skolutveckling, myndighetens egna erfarenheter och praktikernas erfarenheter viktiga utgångspunkter.
Utgångspunkten har varit att tillvarata forskares och praktikers kunskaper och erfarenheter och att sprida dessa till nytta för
lärare, förskollärare och rektorer i landets skolor och förskolor.
Det finns en omfattande skolverksamhet som fungerar utmärkt
i landets kommuner men som aldrig får spridning till andra,
ibland inte ens till skolor i den egna kommunen. På samma sätt
finns ett stort behov av att göra forskningsresultat tillgängliga
för skolans aktörer att dra lärdom av direkt i verksamheten och i
klassrummen. Det har varit vår uppgift att bidra till att ett större
erfarenhetsutbyte kan ske och till att göra forskning om framgångsrikt skolarbete mer tillgänglig.
För att statliga satsningar ska stödja det lokala förbättrings
arbetet måste de sättas in i ett sammanhang, upplevas som nyttiga och riktas till rätt målgrupper. Ett sådant arbetssätt förutsätter att insatserna omfattar olika kompetenser; processtödjande
kompetens, expertkompetens, regional kännedom och informations- och kommunikationskompetens.
Genom egna analyser och med stöd av forskning, har vi identifierat de framgångsfaktorer som tidigare beskrivits. Utgångspunkten har därmed varit skolans styrning och ansvarsfördelning
liksom att sätta nationella mål i fokus och peka på framgångsrika
resultat av skolutveckling. En annan utgångspunkt är en bred delaktighet, att lokala politiker, förvaltning, rektor, skolpersonal och
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elever deltar i skolutvecklingsarbetet utifrån vars och ens ansvar.
För att nå framgång och beröra samtliga dessa aktörer behöver
också skolutveckling bedrivas långsiktigt och uthålligt.
Det finns ett stort behov av ökad resultatuppföljning inom
skolväsendets samtliga verksamhetsformer. Ofta saknas en syste
matisk dokumentation av elevernas kunskapsutveckling och resultaten analyseras inte i tillräcklig omfattning för att ge underlag
till åtgärder. Metoder för såväl uppföljning som stöd i arbetet att
uppnå måluppfyllelse måste förbättras på alla nivåer i ansvars
kedjan. Utifrån detta har vi i stor utsträckning arbetat med att
stödja och stärka skolors kvalitetsarbete och förbättringsprocesser
i syfte att göra dem mer effektiva och framgångsrika, så att elevernas prestationer förbättras. Skolors system för kvalitetsarbete
behöver dock stärkas ytterligare så att de ger bättre underlag för
analys och utvecklingsarbete även i framtiden.
Våra undersökningar har visat att de områden där skolchefer
och rektorer främst efterfrågar stöd och kompetensutveckling
är kunskapsbedömning, betygsättning, kvalitetsutveckling samt
integrations- och mångfaldsfrågor. Den form av stöd som varit
mest uppskattad är det kvalificerade processtöd som myndig
heten har kunnat bidra med vid så kallade utvecklingsdialoger.
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Forskning om framgång och utveckling
olika perspektiv på skolutveckling
Skolutveckling är ett begrepp som ofta har kommit att förknippas med politiskt beslutade reformer och implementering av
dessa i skolorna vilket i förlängningen syftar till ökad likvärdighet och högre måluppfyllelse. Med varje reform följer vissa
föreställningar om vad som är skolans uppdrag och vad som är
skolutveckling. Reformer med detta syfte bör förstås i ett större
sammanhang, skolutveckling är ett viktigt politiskt medel i utvecklingen av samhället. Vissa uttrycker det som att ”skolutveckling behövs för samhällsutveckling”. Statsvetaren Bo Rothstein
argumenterar för att placera in skolpolitiken i ett övergripande
politiskt-strategiskt sammanhang där skolreformerna endast
utgör ett medel i en större politisk makromodell för social förändring. Detta perspektiv lyfter upp förhållandet mellan skolan
och samhället. Det är ett förhållande som i ett gemensamt samhällssystem kan karakteriseras som ömsesidigt beroende. Skolan
utgör där en av samhällets viktigaste funktioner samtidigt som
utvecklingen i samhället och andra beståndsdelar påverkar skolans inriktning och uppbyggnad.
I skriften Skolutvecklingens många ansikten, som myndigheten gav ut 2003, belyses begreppet skolutveckling ur olika
perspektiv. Ett vanligt perspektiv är att se skolutveckling, eller
skolförbättring, som en förändring av lokala organisationers
verksamhet. Ett annat perspektiv är att se skolutveckling som
ett sätt att utveckla framgångsrika skolor. Ett tredje är skolutveckling som förändring av arbetsrelationer, medan ett fjärde
perspektiv utgår ifrån att skolutveckling är en fråga om lärande och att utveckla verksamheten till en lärande organisation.
Ytterligare ett perspektiv handlar om yttre och inre gränser för
skolans verksamhet och kan benämnas som frirumserövrande.
Ytterst kan skolutveckling beskrivas som en förändring där det
uppdrag som verksamheten har genomförs på ett bättre sätt och
där resultaten innebär att de nationella målen nås i högre grad.
Med denna innebörd uttrycker skolutveckling en önskvärd förändring av skolan. Vanligt är att man ser skolutveckling som en
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förändring genom reformering av skolan eller som utveckling
av skolans arbete mot ökad måluppfyllelse och effektivitet. Skol
utveckling kan avse såväl övergripande nationella insatser som
det lokala arbetet på den enskilda skolan.
Utveckling uppstår ofta ur nödvändigheten av att förändra
en verksamhet och utveckla nya lösningar. Det kan handla om
att resultaten har försämrats, ökade ambitioner, förändringar i
omvärldens krav, bristande resurser eller motsättningar mellan
intressen. Skolutveckling kan också ses som insatser som syftar
till att skapa förutsättningar för, stimulera till, anmoda till, och/
eller skapa nödvändighet av förbättringar. Det kan då ske på initiativ av enskilda lärare eller lärargrupper. Men också genom att
elever och föräldrar utmanar gällande verksamhetsformer eller
genom initiativ från samhället och staten.
forskning om framgångsrika skolor
I diskussionen om vad en framgångsrik skola är, går det att göra
en distinktion mellan framgång som rör resultatet som uppnås
och framgång som rör själva arbetsprocessen. Resultatframgång
är relaterad till i vilken utsträckning de nationella målen i styr
dokumenten uppfylls. Processframgång avser kvaliteten på hur
verksamheten genomförs. Det kan handla om rutiner för uppföljning och utvärdering, en tydlig pedagogisk idé eller ett utvecklat
samarbete mellan skola och hem. Forskningen om effektiva skolor av bland andra docent Lennart Grosin visar varför olika skolor
med i huvudsak samma resurssituation och yttre förutsättningar
når mycket olika resultat. Resultaten från internationell och svensk
forskning är inte entydiga, men skillnaderna har framför allt samband med ledarskap, höga förväntningar, god undervisningskvalitet, väl fungerande studiemiljö och prioritering av kunskapsmål.
Forskaren Michael Fullan pekar på att den enskilda skolan
och även det större systemet, stat och kommun, bör fokusera på
”capacity building”, vilket handlar om att bygga upp strategier
för långsiktigt utvecklingsarbete. Fokus ligger då på ledarskapsutveckling, nätverk, lärarutbildning och skolors och kommuners
självvärdering. Detta är ett annat perspektiv på hur skolor når
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framgång. Skillnaden ligger i att det inte enbart är förändringar
i den enskilda skolan som leder till förbättrade elevprestationer,
utan det är förändringar i ett större sammanhang, ett system,
som också har betydelse. Fullan pekar på att studier har visat att
skolor presterar bättre när de arbetar med externa mål och följer upp verksamheten enligt dessa samt när de har ett utvecklat
samarbete med hemmen.
En annan brittisk forskare, Reynolds, har pekat på fyra riktningar som framgångsrikt utvecklingsarbete bör styras mot.
Han konstaterar att förbättringsarbete i den enskilda skolan, för
att bli framgångsrikt bör:
–
–
		
–
–
		

anpassas till den enskilda skolans förutsättningar
bygga på forskning och beprövad erfarenhet, dvs. varje
skola behöver inte uppfinna hjulet på nytt
utgå ifrån internationella erfarenheter
inriktas på förändringar på en lägre nivå än skolan som
organisation, dvs förändringar i klassrumspraktiken.

Han menar också att skolutveckling i framtiden bör inriktas på
studier av mindre framgångsrika skolor och drar en parallell till
den medicinska vetenskapen som använder sjukdomar som en
kunskapskälla för utveckling.
Ett framgångsrikt ledarskap har tydligt fokus på skolans
kunskapsmål. För att uppnå detta måste ledarskapet också vara
didaktiskt, d.v.s. rektor ska ta ansvar för undervisningskvaliteten i sin skola och genom exempelvis klassrumsbesök skapa sig
en bild av lärarens undervisning för att utifrån den kunna utveckla och förbättra undervisningen. Ledarens uppgift är vidare
att rekrytera skickliga lärare och i sin ledningsgrupp skapa medvetenhet och samsyn om skolans mål.
En skicklig lärare har en bred repertoar av undervisningsmetoder och använder ett vitt spektrum av interaktionsstilar och
strategier. Läraren ska med ämnesinnehåll och undervisningsmetoder kunna väcka elevernas nyfikenhet och intresse. En god
undervisning är målinriktad, väl förberedd och välstrukturerad
med tydliga ramar för elevernas eget ansvar.
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Skickliga och ämneskunniga lärare bidrar till en god studiemiljö
med ett varmt och omhändertagande klimat och ett elevfokuserat arbetssätt som är positivt för lärande. En tilltalande arbetsmiljö med ordning och reda och respektfulla och ömsesidigt
förtroendefulla relationer mellan lärare och elever främjar inlärning. Studier visar att eleverna i de mest framgångsrika skolorna
får ett tydligt och konsekvent bemötande. De vuxna visar att de
har tydliga och höga förväntningar på elevernas uppförande
och studier.
Ytterligare en framgångsfaktor för effektiva skolor är att de
prioriterar kunskapsmålen. Det är nödvändigt att all personal
är enig om betydelsen av undervisning och att lärande är skolans primära uppdrag. Studier har exempelvis visat att elever
uppvisar bättre resultat i skolor där man betonar kunskap framför andra faktorer. Dessa skolor utnyttjar också inlärningstiden
maximalt. Detta talar inte emot att det också behövs en lugn och
trygg arbetsmiljö i skolan. Det är en förutsättning för att inlärningssituationen totalt sett ska kunna vara optimal.
I september 2007 lade konsultfirman McKinsey & Company
fram en studie som behandlar frågan om varför vissa skolsystem
lyckas bättre än andra med att nå goda resultat. Studien omfattar 23 skolsystem, varav elva placerade sig högst enligt OECD:s
PISA-ranking 2003, sju hade uppvisat anmärkningsvärda resultatförbättringar och fem var länder vars befolkningsmängd ökar
kraftigt. Författarna drar slutsatsen att tre principer förenar de
skolsystem som har lyckats nå goda resultat, eller uppvisat förbättrade resultat, i internationella mätningar. Det är följande tre
principer:
–
		
–
		
–
		
		
		

ett utbildningssystems kvalitet kan aldrig vara högre än
kvaliteten på dess lärare
det enda sättet att förbättra resultatet är att förbättra
undervisningen
att lyckas på bred nationell front är bara möjligt genom
att införa mekanismer som säkerställer att varje skola
klarar av att ge högkvalitativ undervisning till varje
enskild elev.
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Sammanfattningsvis kan studien från McKinsey & Company
konstatera att de framstående skolsystemen har lyckats göra
läraryrket till ett attraktivt yrke genom strikta inträdeskrav till
utbildningen, konkurrenskraftiga ingångslöner och noggrann
uppföljning av yrkets status. Studien konstaterar att flera länders skolreformer misslyckas eftersom de inte leder till förändringar i klassrummet. De länder som lyckas har alla metoder för
att ständigt utveckla de enskilda lärarnas kompetens genom att
erbjuda handledning, stöd och erfarenhetsutbyte. Slutligen kan
studien konstatera att de framgångsrika skolsystemen har väl
utbyggda system för nationell uppföljning och utvärdering och
kopplat till detta erbjuds effektiva stödjande åtgärder riktade till
de skolor som har störst behov.
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Arbetet för att förbättra resultaten och
nå målen
Att arbeta för att förbättra resultaten och nå målen kräver en
ständig fokusering på en ökad måluppfyllelse. Insatser för skol
utveckling har som yttersta mål att det ska ske positiva förändringar i klassrummen för att fler lärare ska lyckas med att
få eleverna att nå målen. För att åstadkomma detta måste man
först identifiera brister och se vilka faktorer som kan samverka
och som behöver stärkas. Det kan handla om att höja lärarkompetensen och öka ämneskunskapen, att lära i samspel och av
erfarenheter, identifiera viktiga och användbara metoder och
resurser, känna till vad som åstadkommer ett framgångsrikt
kvalitetsarbete och använda tillgängliga resurser för ett utvecklingsinriktat kvalitetsarbete.
att höja kompetensen och öka medvetenheten
Att höja kompetensen och öka medvetenheten om behovet av
mer kunskap, nya strukturer och metoder samt förhållningsoch arbetssätt kan ses som ett första steg i att få igång ett förbättringsarbete för lärare som leder till att fler elever förbättrar
sina resultat och når de nationella målen.
En stor del av det arbete som myndigheten har bedrivit har
därför syftat till att stärka och stimulera lärare, skolor och deras
huvudmän i arbetet för att öka medvetenheten om behovet av
förändringar. Det har skett genom att sprida forskningsresultat,
genom kurser, konferenser och kompetensutveckling av olika
slag, genom stödmaterial och andra publikationer och, inte
minst, via webben. Ekonomiskt stöd är ett annat viktigt medel
för att styra arbetet med skolutveckling i önskvärd riktning.
Att skapa ökad medvetenhet är ofta första steget i arbetet
med skolans värdegrund, till exempel arbetet för ökad arbetsro
och mot kränkande behandling och mobbning samt jämställdhetsarbetet. Men det behövs också en ökad medvetenhet om vad
som behöver göras för att eleverna ska förbättra sina skolresultat
och prestera efter sin förmåga.
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forskningsspridning
Ibland jämförs skolan med sjukvården, och man konstaterar
då att banden mellan sjukvården och sjukvårdsforskningen är
mycket starka, medan undervisning ofta tycks bedrivas utan
hänsyn tagen till vad forskningen har kommit fram till. Samtidigt kan man konstatera att det inte förekommer så mycket
forskning som läraren har nytta av i sitt dagliga arbete i klassrummet. Lärarkåren brukar också kritiseras för att den av olika
orsaker inte tar till sig den forskning som finns. Det finns säkert
många förklaringar till detta. Det kan bero på att forskarna har
försummat sin uppgift att sprida forskningsresultaten och göra
dem begripliga för dem de berör, att forskningen inte upplevs
som relevant eller att lärarnas arbetssituation är sådan att den
inte finns något utrymme för att ta del av forskningen. Därför
har det inte varit någon ovanlig situation att skolor använder sig
av arbetssätt som inte är vetenskapligt utprövade, och att man
inte vet om arbetet ger önskvärda effekter.
Från myndighetens sida har vi sett det som en viktig uppgift att bidra till att sprida relevant skolforskning i skolans värld.
I serien Forskning i fokus som har utkommit med 35 nummer
(varav åtta utgivna av det ”gamla” Skolverket) har vi samlat
forskningsrapporter, som enligt vår bedömning kan vara intressanta och nyttiga. I många fall rör det sig om antologier med
bidrag från en rad skolforskare, till exempel nr 15, ”Skolutvecklingens många ansikten”, eller kunskapsöversikter från ett visst
område såsom nr 31, ”Individualisering i ett skolsammanhang”,
av fil.dr. Monika Vinterek.
Ett annat exempel på hur vi har arbetat för att sprida forskningsresultat är samarbetet med Skolporten, som på sin webbplats refererar och länkar till intressanta forskningsrapporter.
I andra fall har kurser och konferenser ordnats för att sprida
forskningsresultat från ett visst område. Inom vissa områden
saknas relevant skolforskning. Ett sådant exempel är problematiken kring varför pojkar underpresterar. Ett annat område med
svag forskningsbas gäller arbetet mot mobbning. I det senare
fallet har vi även kartlagt de program mot mobbning, som skolorna arbetar med, och i vilken utsträckning dessa är vetenskap-
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ligt utvärderade. Bristen på utvärderingar har lett till att vi har
initierat forskning om olika antimobbningsprogram.
I ytterligare andra fall har vi strävat efter att stimulera pedagoger att utforska sin egen praktik, så kallad aktionsforskning.
Sådan forskning har ofta visat sig stimulera pedagogerna att
pröva nya förhållnings- och arbetssätt.
Arbetet med forskningsspridning har stärkt insikten om att
det behövs mer forskning om vad som fungerar och inte fung-
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erar för lärarna i klassrumssituationen, och att det också behövs
ett medvetet arbete för att se till så att forskningen når ut till
lärarna. Inte minst viktigt är att försäkra sig om att forskningsrönen sprids i en form som passar skolledare och lärare. Ofta är
det klokt att se till att det finns sammanfattningar av omfattande
forskningsrapporter, som de verksamma inte hinner ta del av.
Att stimulera fler yrkesverksamma i skolan att forska är en annan angelägen uppgift. Fler lärare som bedriver skolforskning
skulle gagna såväl forskningen som praktiken.
ekonomiskt stöd till skolutveckling
Myndigheten för skolutveckling har använt ansökningsförfaranden sparsamt. Erfarenheten har visat att det ofta är de som formulerar bra ansökningar som får mest resurser, inte de som har
störst behov. Ett nära samspel med målgrupperna är att föredra
för att få till stånd skolutveckling. Men ibland är det inte möjligt
att arbeta i nära samspel och då kan ett ansökningsförfarande
vara mest effektivt. Ekonomiska incitament kan ibland vara det
som sätter fart på utvecklingen. Det kan till exempel handla om
små kommuner som inte har tillräckliga egna resurser att satsa
på arbetet för att utveckla skolan. Det kan också handla om stöd
till nationellt prioriterade områden, där prioriteringarna ännu
inte har slagit igenom på det lokala planet.
Exempelvis har särskilda statsbidrag gått till skolhuvudmän
som har ordnat sommarkurser i teknik för flickor. Syftet har varit
att få fler flickor att söka till gymnasieskolans tekniska program,
och den satsningen har ofta haft önskvärd effekt. Skolhuvudmännen har också kunnat söka medel för att ordna sommarkurser i kärnämnena matematik, svenska och engelska för elever
i årskurs 7–9 som behöver förbättra sina resultat. En utvärdering
av 2007 års sommarskolor visade att både lärare och elever var
mycket nöjda med dem. Eleverna fick ett bra stöd och fler blev
behöriga till gymnasiet efter att ha genomgått sommarskola.
Andra exempel på hur statsbidrag har använts för att främja
skolutveckling är stöd till ämneslärarföreningar samt föräldraoch elevorganisationer.
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lokalt – innovativt – variationsrikt
Myndigheten för skolutveckling har också haft ett utvecklingsarbete under 2006–2008, där skolor och kommuner har kunnat
söka ekonomiskt stöd för sina innovativa idéer inom mångfalds
området.
År 2006 gick cirka 70 ansökningar vidare i en urvalsprocess
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och de utvalda fick ytterligare beskriva sina projekt, utarbeta åtgärdsplaner, teckna överenskommelser mellan kommun/skola
och myndigheten för att få ta del av befintliga utvecklingsmedel.
Strategin har handlat om att förmå skolorna och deras huvudmän att ta ansvar för och aktivt arbeta med kvalitetsfrågor, d.v.s.
att de planmässigt, rationellt och strukturerat har arbetat med
att identifiera brister, välja åtgärder och mäta resultat i linje med
målen i de nationella styrdokumenten. På så sätt har man kunnat kombinera det bästa i ett ansökningsförfarande med det
bästa i dialogarbetet.
ekonomiskt stöd till rekrytering av resurspersoner
Sedan maj 2006 har Myndigheten för skolutveckling haft i uppdrag att fördela ekonomiska medel för rekrytering av resurspersoner till skolor där många elever inte når de nationella målen
och där andelen elever med annat förstaspråk än svenska är hög.
Motkrav ställdes att berörda kommuner skulle bidra med en
lika stor summa som staten fördelade. I och med nedläggningen
av myndigheten går uppdraget över till Skolverket. Det ska pågå
till och med 2009 och 500 miljoner kronor ska fördelas. Hittills
har 35 kommuner beviljats medel.
I en uppföljning som gjordes i juni 2008 framkommer bland
annat att resurspersonerna bidragit till att förbättra studiemiljön
i skolorna och att man skapat lugn och ro som inte har funnits
tidigare. Verksamheten i skolorna har i hög grad koncentrerats
på språkutveckling. Av detta kan man märka förbättringar hos
eleverna i svenska och svenska som andraspråk. Fler elever når
nu de nationella målen i matematik. Dessutom har arbetsmiljön
förbättrats väsentligt.
kurser, konferenser, mötesplatser och annan kompetens
utveckling
Nya nationella satsningar och implementering av politiska reformer kräver kompetensutveckling på flera nivåer inom skolväsendet – skolchefer, skolledare, lärare och annan skolpersonal.
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I sådana sammanhang handlar det om att snabbt sprida aktuell information och nya kunskaper till en stor och geografiskt
utspridd målgrupp. Kurser, konferenser och mötesplatser har
blivit viktiga inspirationstillfällen och kanaler för att snabbt
nå ut till målgruppen. Mötesplatser och konferenser har hållits
om exempelvis läs- och skrivsatsningar, jämställdhet i skolan/
förskolan, arbetet mot mobbning och kränkande behandling,
studie- och yrkesvägledning, yrkesutbildning för vuxna och den
nya lärlingsutbildningen, och de har alla snabbt blivit fulltecknade. Många konferenser har fått fördubblas. Upplägg av mötesplatser och graden av interaktivitet och gruppstorleken har
varierat beroende på syftet med mötet. Olika syften kan ha varit
informationsspridning, utbildning, erfarenhetsutbyte eller initiering av lokala utvecklingsinsatser.
Erfarenheten är att deltagande i någon form av kompetensutveckling ofta tjänar som en första inspiration för att tränga
djupare in i en aktuell fråga. Efterfrågade utbildningar är bland
andra de olika högskolekurser i läs- och skrivutveckling som
har kommit till på initiativ av Nationellt centrum för språk-,
läs- och skrivutveckling, matematikutveckling i samarbete med
NCM, Nationellt Centrum för Matematik, den högskolekurs om
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mobbning som har inletts på vårt uppdrag och den webbaserade
kursen i praktisk IT- och mediekompetetens för pedagoger och
skolledare, PIM. Den sistnämnda syftar till att öka förmågan att
söka och kritiskt granska information, kommunicera via skilda
medier och delta i samhällsdebatten, och över 46 000 pedagoger
och skolledare från 110 kommuner och 26 stadsdelar (i Göteborg
och Malmö) har registrerat sig i PIM, som var en av tre finalister
i Nationalencyklopedins tävling om Kunskapspriset 2007. På ett
övergripande plan är den statliga rektorsutbildningen ett viktigt
led i arbetet med att nå samsyn om behoven av utveckling i den
svenska skolan.
stödmaterial och andra publikationer
Den pedagog som har börjat bli medveten om behovet av förändring har fått ytterligare en skjuts av myndighetens stöd
material och andra publikationer. Stödmaterial kan tas fram för
att stimulera till intensifierat arbete med en nationellt prioriterad fråga, för att ge tips och råd i någon fråga som skolorna
måste kunna hantera och för att lyfta fram exempel att lära av.
Myndigheten har under sina drygt fem år tagit fram drygt
210 stödmaterial och andra publikationer alltifrån den kortfattade och mycket efterfrågade lathunden Kolla källan! till omfattande antologier och kunskapsöversikter såsom Skolutvecklingens många ansikten.
De ämnesvisa samtalsguider vi har gett ut de senaste åren har
visat sig svara väl mot lärarnas behov. Guiderna tillkom efter
Skolverkets nationella utvärdering av skolan, NU 03, som visade
att elevernas kunskaper hade försämrats och att det fördes alltför få pedagogiska samtal mellan lärarna.
Syftet med samtalsguiderna är att de ska kunna användas
som stöd för pedagogiska samtal och diskussioner vid ämneskonferenser, arbetslagsträffar och liknande. Lärare och skolledare kan använda dem för att med utgångspunkt från resultaten
av NU 03 reflektera över hur det ser ut i det aktuella ämnet på
den egna skolan.
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Samtliga guider är uppbyggda kring tre frågor:
1. Vad lär sig eleverna?
2. Hur ser undervisningen ut?
3. Vad bedöms och betygssätts?
En central fråga är hur man bäst sprider ett tryckt material så att
det når den målgrupp publikationen riktar sig till. Erfarenheten
visar att stödmaterial, som har presenterats i ett sammanhang
och använts vid konferenser och i kompetensutveckling når störst
spridning. Självklart är det också viktigt att det finns ett uttalat
behov av och en efterfrågan på de publikationer som ges ut.
Under arbetet med samtalsguiderna har vi identifierat några
framgångsfaktorer för ett bra stödmaterial, bland andra:
• en tydlig, utvald målgrupp – i detta fall ämneslärare i grundskolans senare år
• tillbakablick och framtidsfokus – guiderna innehåller både
empiri och utblickar mot relevant forskning
• både bred och smal – huvudförfattare är forskare med djupa
kunskaper inom respektive ämne, medan myndigheten bidrar med ett ”helikopterperspektiv” på de frågor som guiderna behandlar.
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webb
Internet har inneburit en revolution för möjligheterna till kommunikation över stora avstånd. Det har också blivit ett verkningsfullt och allt viktigare hjälpmedel för att stödja och stimulera skolornas förbättringsarbete. Inte minst har den egna
webbplatsen, www.skolutveckling.se, kunnat utnyttjas för att
stimulera skolutveckling i glesbygd och i små skolor. Men webbplatsen har också använts för att nå ut i hela skolvärlden med
information om möjligheter till kompetensutveckling, för att
stödja olika nätverk och presentera lärande exempel från olika
skolor, samt stödmaterial och andra publikationer.
Inom ramen för arbetet med IT i skolan har vi erbjudit ett antal tjänster som syftar till att göra digitala resurser tillgängliga för
skolarbete. Länkskafferiet är den mest omfattande tjänsten och
innehåller över 4 000 sökbara digitala lärresurser på Internet.
I Länkskafferiet samlas länkar till noggrant utvalda webbplatser som kan användas i skolarbetet, och varje länk beskrivs med
en kort kommentar och några ämnesord. För att en webbplats
ska få finnas med i Länkskafferiet ska den passa för skolarbete,
vara lättläst och lättanvänd, och innehållet får inte strida mot
svensk lag. Självklart ska det också framgå vem som står bakom
webbplatsen.
En rad andra underwebbar, såsom Tema Modersmål, Multimediabyrån, Leda med IT, IT för pedagoger och Kolla källan har
utvecklats för att fylla olika behov som har identifierats bland de
yrkesverksamma i skolan.
Det har till exempel blivit allt vanligare att man använder ett
”forskande arbetssätt” i skolan. Därmed har det uppstått nya
behov av stöd vid användningen av Internet som kunskapskälla. Kolla källan har tillkommit för att stödja lärare och skol
bibliotekarier i arbetet med att lära eleverna att söka, källkritiskt
granska och utvärdera information samt använda Internet på
ett säkert sätt. Eleverna själva kan också använda webbplatsen
och Kolla källans lathund med tips om vad man ska tänka på
då man söker information från källor på nätet. Lathunden finns
också som en folder i tryckt form och den har blivit en av våra
mest efterfrågade publikationer.
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Multimediabyråns innehåll har utvecklats parallellt med satsningen på praktisk IT- och mediekunskap, PIM. Efter avslutade
PIM-studier är det en naturlig fortsättning att söka mer inspiration och praktikexempel på hur man som pedagog kan använda
IT i undervisningen. Genom att erbjuda olika teman, kurser och
reportage försöker Multimediabyrån tillgodose dessa behov.
Undersökningar har visat att uppemot 80 procent av dem
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som besökte www.skolutveckling.se kommer från skolvärlden,
och att en stor del av dem är återkommande besökare. Det tyder
på att webben är en bra kanal för att nå ut till de huvudsakliga
målgrupperna för arbetet med skolutveckling, och att den är ett
utmärkt komplement till personliga möten.
rektorsutbildningen
Rektorsutbildningen är statens viktigaste redskap när det gäller att stödja skolans ledning och utvecklingen av ett effektivt
ledarskap.
Utbildning har bedrivits i åtta regioner och myndigheten
har uppdragit år sju högskolor och universitet att genomföra
utbildningen. Myndigheten har också haft i uppdrag att lyfta
fram lärande exempel på hur kommuner, förskolor och skolor
byggt upp sina ledningsfunktioner, hur dessa har varit organiserade och arbetat med kompetensutveckling av ledningsgrupper.
Myndigheten har dessutom haft uppdraget att utreda frågan om
en framtida rektorsutbildning.
En ny rektorsutbildning startar hösten 2008. Tillsammans
med Skolverket har myndigheten utarbetat och ansvarat för utbildningens måldokument i samarbete med en referensgrupp
där representanter för skolledarnas fackliga organisationer och
Sveriges kommuner och landsting samt kommunala företrädare
har varit med. Utbildningen rymmer tre kunskapsområden som
vardera omfattar 10 högskolepoäng:
• Skoljuridik och myndighetsutövning
• Mål- och resultatstyrning
• Skolledarskap
Ett syfte med den nya utbildningen är att ge rektorer, biträdande
rektorer och förskolechefer en ökad beredskap att leda och utveckla
förskolan, skolan och vuxenutbildningen mot de nationella målen
för verksamheten. Ett annat syfte är att förbättra ledarnas kunskaper om utvärdering och uppföljning av elevers, barns och verksam-
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heters resultat samt om mål, regler och myndighetsutövning. En
nyhet med den nya utbildningen är att den kommer att använda en
webbaserad nationell lärplattform som ett verktyg för kommunikation och samverkan – både mellan utbildning och deltagare och
mellan de olika lärosätena som anordnar utbildningen.
Den nya utbildningen innebär en starkare betoning på skol
juridik och rektors myndighetsutövning, men också på styr
systemets krav vad gäller mål- och resultatstyrning, framförallt
utvärdering och kvalitetsarbete.
Utbildningen kommer att sträcka sig över tre år och i första
hand rikta sig till nytillträdda skolledare. Fullt utbyggd kommer
utbildningen att omfatta 4 200 rektorer, biträdande rektorer och
förskolechefer. För detta har staten reserverat 100 miljoner kronor, vilket är dubbelt så mycket jämfört med den tidigare utbildningen. Utbildningen beräknas starta under senhösten 2008 för
cirka 700 deltagare.
För de skolledare som redan genomgått den hittillsvarande rektorsutbildningen finns det möjligheter att komplettera denna så
att den motsvarar kraven i den nya utbildningen. Regeringen har
aviserat speciella medel till detta och det rör sig om 60 extra miljoner kronor totalt under fyra år. Det ska ge rektorerna möjlighet att
komplettera och examineras på de delar som man har behov av.
att lära i dialog och av erfarenheter
I våra insatser till stöd för skolorna och deras huvudmän har vi
alltid utgått från att det är möjligt att lära av andras erfarenheter.
Därför har mycket av vårt arbete gått ut på att skapa tillfällen till
erfarenhetsutbyte. I flera sammanhang har vi lyft fram och spridit erfarenheter från enskilda skolors utvecklingsarbeten till en
bredare målgrupp. Detta har skett bland annat genom så kallade
idé- och modellskolor, olika utmärkelser, nätverk, konferenser
och mötesplater samt genom att sprida lärande exempel via vår
webbplats.
Vår erfarenhet är att lokal skolutveckling ofta kommer igång
när man får möjlighet till samtal om gemensamma problemställningar. Då kan man påbörja ett gemensamt och systematiskt
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arbete för att utveckla ny förståelse och kompetens. För egen del
upptäckte vi tidigt att elevernas erfarenheter inte togs tillvara i
arbetet för att förbättra den svenska skolan. För att råda bot på
det intensifierade vi samarbetet med elevorganisationerna och
inrättade en elevreferensgrupp med uppgift att särskilt granska
olika utvecklingsarbeten utifrån ett elevperspektiv.
Utvecklingsdialog är en av flera arbetsmetoder som statliga
skolmyndigheter har utvecklat och använt för att stödja skolutveckling. Det är ett sätt att arbeta som syftar till att stärka skolhuvudmäns och skolors förutsättningar att förbättra sina resultat i förhållande till de nationella målen. Utgångspunkten tas i
praktiska erfarenheter och forskning om skolutveckling. Över
hälften av landets kommuner har sedan 2001 medverkat i en eller flera utvecklingsdialoger.
utvecklingsdialogen
I början av 2000-talet ändrades arbetssättet för att från nationell nivå stödja skolutveckling. Det hade visat sig att traditionella statliga arbetsmetoder inte alltid förmådde nå fram till de
huvudmän och skolor som hade störst behov av utvecklingsinsatser. Med utgångspunkt i ett regeringsuppdrag utvecklade
Skolverket det nya arbetssättet, som man valde att kalla för utvecklingsdialog. Avsikten var att staten skulle bidra till att stärka
huvudmännens förmåga att systematiskt granska sina egna resultat och att arbeta långsiktigt och uthålligt med insatser för att
höja verksamheternas kvalitet och förbättra resultaten.
I en utvecklingsdialog tar staten initiativ, skapar möjligheter och
ger stöd men tar aldrig över ansvaret för utvecklingsarbetet. Utvecklingsdialogen är aldrig förutsättningslös. Det är alltid de nationella målen för skolan som står i fokus. När de nationella perspektiven och behoven av förbättring möter skolhuvudmannens lokala
behov och förutsättningar uppstår en dynamik som är gynnsam
för samarbete om utveckling och förbättrade resultat. Skolmyndigheten erbjuder processtöd och utvecklingsresurser medan skolhuvudmannen tar det fulla ansvaret för utvecklingsarbetet.
När Myndigheten för skolutveckling bildades 2003 fortsatte ar-
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betet med utvecklingsdialogen i delvis nya former. Grundidéerna
om processtöd finns kvar, men myndighetens uppdrag har inneburit att dialogen som arbetssätt har utvecklats till att alltmer vara
ett effektivt sätt att för staten att erbjuda och koordinera olika
utvecklingsinsatser till huvudmän och skolor. Dialogen leder alltid fram till en överenskommelse som ger grunden för konkret
förbättringsarbete. Utvecklingsdialogen har dokumenterats och
beskrivits i flera olika utvärderingar och skrifter av olika slag.
Den senaste skriften Utvecklingsdialog för skolutveckling – metod
och förhållningssätt ger en samlad, systematisk beskrivning av hur
en utvecklingsdialog går till, och den vänder sig i första hand till
medarbetare i den statliga skoladministrationen men kan även ge
inspiration till en kommun eller annan huvudman i det lokala
skolutvecklingsarbetet. Utvärderingar som gjorts har visat att utvecklingsdialogen är det stöd som kommuner uppskattat mest.
Långsiktigheten och den kunskap som erhålls om vad som leder
till förändring har lyfts fram som viktiga insikter.
Dialogen har varit en viktig arbetsform för våra insatser till
stöd för de kommuner i landet där skolorna uppvisar de sämsta
resultaten och andelen elever med utländsk bakgrund är som
störst. Det handlar om 32 kommuner, som vi har samarbetat
med inom ramen för vårt omfattande mångfaldsuppdrag.
nätverk
Nätverk har visat sig vara en värdefull metod att stödja skolutveckling. Vi har såväl initierat och drivit som stött redan aktiva
nätverk.
I skriften Nätverk för lärande och utveckling från Statens kvalitets- och kompetensråd finns en vägledning till vad nätverk
egentligen är när det gäller statlig verksamhet och den har passat
bra in på myndighetens verksamhet. Skriften handlar om hur
man organiserar professionella nätverk i arbetslivet. Utgångspunkten är oftast en grupp individer som inte ingår i den vanliga organisationen men som har ett gemensamt professionellt
intresse och ett gemensamt utbildningsbehov inom ett kunskapsområde.
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Intresset för nätverkstrategin är stort och växande. Nätverk ses
ofta som en lösning på rad problem i samhället, som en metod
för att utveckla småföretag, som ett medel för regional utveckling, som ett sätt att uppnå en långsiktig ekonomisk utveckling
och som ett sätt att samarbeta kring lokal skolutveckling.
Vi har fått positiva erfarenheter av att använda nätverk för
skolutveckling och har initierat och uppmuntrat såväl kvalitetsnätverk som nätverksbyggen inom en lång rad andra områden.
Myndigheten har stött nätverk där kolleger har kunnat ge
varandra värdefullt stöd och utbyta erfarenheter. Andra nätverk,
som vi har initierat har haft en styrd agenda, såsom till exempel
kvalitetsnätverken.
Arbetsgrupper som arbetat enligt nätverksmodellen har tagit fram materiel exempelvis inom Tema modersmål, som har
varit myndighetens webbplats för modersmålslärare, och inom
arbetet med att utveckla skol- och yrkesvägledningen, SYV. Det
finns även indirekta nätverk som ofta uppstått till följd av myndighetens insatser, men som inte har fått finansiellt eller organisatorisk stöd. Navskolor är skolor som tidigare varit idéskolor
och som har verkat som ett nav i kontakter med andra skolor.
Vi har också initierat policynätverk som har bestått av statliga
institutioner och organisationer som intresseföreningar eller
företag. Ett exempel på policynätverk är nätverket för digitala
lärresurser.
En del nätverk träffas enbart virtuellt, d.v.s. genom att kommunicera med varandra via datorn, men de flesta har några fysiska
träffar eftersom den personliga kontakten är en central del av
nätverksarbetet. Hur nätverksarbetet ska gå till rent organisatoriskt beror på vilket syfte och vilka mål gruppen har.
– kvalitetsnätverk
Under verksamhetsåret 2007 har myndigheten stött 51 kvalitetsnätverk för pedagoger, skolledare och förvaltningschefer.
Arbetet i nätverken har i stor utsträckning handlat om erfarenhetsutbyte om kvalitetsarbete och ett vanligt förekommande
moment har varit att granska varandras kvalitetsredovisningar.
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Kvalitetsnätverken har organiserats så att de i hög utsträckning
blev självstyrande i förhållande till myndigheten. Uppföljningen
av nätverken har hanterats av myndighetens regionala enheter.
Den förväntade effekten av kvalitetsnätverkens arbete var att
deltagarna utvecklade en förståelse för vikten av ett strukturerat
och genomtänkt kvalitetsarbete och att detta sedan skulle resultera i
kvalitetsredovisningar som stödjer ett effektivt förbättringsarbete.
– gymnasienätverk
Åren 2004–2007 medverkade vi till att bygga upp och driva det
nationella nätverket ACT – All come together. Det har varit ett nätbaserat nätverksarbete mellan gymnasieskolor där eleverna i hög
grad har varit delaktiga. Initiativet kom från två gymnasieskolor.
Deltagande skolor kom från områden där många elever hade en
utländsk bakgrund, och syftet var att tillsammans ta fram idéer
och förslag som kan leda till att fler elever når de nationella målen. För att utöka gruppen fick övriga skolor i landet möjlighet att
ansöka till myndigheten om att ingå i nätverk tillsammans med
kolleger från skolor med likartade förhållanden. Möjligheter skulle skapas för att stödja varandra i ett förändringsarbete. Det nätverksbaserade arbetet kompletterades med fysiska träffar i både
små och stora grupper.
De kommuner som deltog var Malmö, Trollhättan, Upplands
Väsby, Järfälla, Göteborg och Botkyrka.
Ett viktigt resultat var att deltagarna fick en ökad förståelse
för skolutveckling som en ständigt pågående process som kräver delaktighet från samtliga på skolan för att bättre resultat ska
uppnås. Deltagarna uppskattade nätverket som arbetsform och
tyckte att det möjliggjorde givande diskussioner och möten mellan jämlikar där elever, specialpedagoger, lärare, resurspersoner
och skolledare deltog på lika villkor.
idéskolor för mångfald   
Myndigheten för skolutveckling har valt ut förskolor och grundskolor, som ska sprida sina idéer om hur man kan jobba fram-
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gångsrikt med mångfaldsfrågor till andra skolor. Dessa skolor och
förskolor har myndigheten valt att benämna som idéskolor.
De valdes ut bland flera skolor som hade anmält intresse av att
ingå i ett nationellt nätverk av idéskolor för mångfald. Spännvidden i nätverket är stor – från skolor i storstadsförorter som
Hjulsta, Gårdsten och Rosengård till en förskola och grundskola
i Lycksele. Under 2007 har det funnits 70 stycken idéskolor.
Urvalet gjordes med utgångspunkt från fyra kriterier. Skolorna fick beskriva sitt arbete och effekter och resultat av det då
det gäller
• helhetssynen på lärande
• relationerna mellan barn och personal och barn sinsemellan
• samverkan med föräldrar och närsamhället samt
• språk och kommunikation.
De utvalda skolorna har fungerat som idéskolor under två år.
Under den tiden har de åtagit sig att i olika sammanhang sprida
sina erfarenheter och kunskaper, bland annat genom att ta emot
studiebesök, svara på frågor och presentera sin verksamhet på
idéskolans webbplats.
Det är alltför vanligt att en bra verksamhet i en skola är helt
okänd i den egna stadsdelen. Att bygga nätverk mellan skolor
med likartade förhållanden har visat sig vara en bra form av
erfarenhetsutbyte. Genom att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper kan idéskolorna bidra till utvecklingsarbetet i
andra skolor som inte har kommit lika långt. De som har utsetts
till idéskolor för mångfald har barn och elever med olika etnisk,
social, språklig och kulturell bakgrund och arbetar på ett medvetet sätt för att förbättra utbildningen och skapar lika villkor
för olika barn- och elevgrupper.
idéskolor för yrkesutbildning
Myndigheten för skolutveckling och Yrkesutbildningsdelegationen startade 2005 en satsning på idéskolor för yrkesutbildning.
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Skolorna har tillsammans med Myndigheten och regionala aktörer starta nätverk, stöttat kompetensutveckling, tagit emot studiebesök etc. Idag har tjugo idéskolor utsetts, från Piteå till Trelleborg.
Satsningen pågick till 2007 men lever vidare i de nätverk som har
skapats kring idéskolorna. Idéskolorna ska sprida erfarenheter
inom den grundläggande yrkesutbildningen – ambitionen är att
varje skola ansvarar för ett eller flera särskilt prioriterade utvecklingsområden. Varje idéskola är i sin tur samordnare för nätverk
kring sitt utvecklingsområde. Idag deltar närmare en fjärdedel av
Sveriges gymnasieskolor i dessa nätverk.
resurser för skolutveckling
Myndigheten har som första och enda myndighet haft ett renodlat uppdrag att främja skolutveckling. Inför ett lokalt utvecklingsarbete måste befintlig kunskap och befintliga resurser identifieras för att kunna användas på bästa sätt. Myndigheten har
haft rikligt med resurser till sitt förfogande, men inte bara ekonomiska resurser. Kunskap om skolutveckling och tillgång till
aktuell forskning är en lika viktig förutsättning för ett lyckat resultat. Myndigheten har under sin verksamma tid inom ramen
för regeringsuppdragen producerat och spridit stödmaterial och
andra publikationer, forskningsresultat, lyft fram lärande exempel, stött nätverk och erbjudit olika utbildningar allt i syfte att
sprida kunskap om skolutveckling och stärka olika skolutvecklingsarbeten.
Vi har dessutom erbjudit landets kommuner och fristående
huvudmän ett antal insatser för att ge pedagoger och skolledare
en ökad kunskap och kompetens om samt bättre förmåga att
bedriva utvecklingsarbete kring skolans kunskapsuppdrag samt
bedömning och betygsättning med utgångspunkt i styrdokumentens kunskapssyn. Bland annat har vi stött inrättandet av
matematikutvecklare, läs- och skrivutvecklare, processledare
och genuspedagoger. Våra satsningar har bidragit till att relevant forskning och aktuella utvecklingsarbeten om lärande och
undervisning har lyfts fram inom respektive kunskapsområde.
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matematikutvecklare
Att det finns behov av att stärka matematikundervisningen har
blivit tydligt vid både internationella och nationella utvärderingar av svenska elevers matematikkunskaper. Mot den bakgrunden inrättade regeringen matematikdelegationen, vars arbete så
småningom resulterade i propositionen ”Att lyfta matematiken”,
som överlämnades till riksdagen hösten 2004.
Den ledde i sin tur till ett regeringsuppdrag till Myndigheten
för skolutveckling om att genomföra utvecklingsinsatser för att
höja kvaliteten på matematikundervisning i syfte att förbättra
elevernas resultat. Ur detta uppdrag föddes stödet till särskilda
lokala matematikutvecklare, där myndigheten har samverkat
med Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) vid
Göteborgs universitet. NCM har bland annat utvecklat en särskild webbplats till stöd för landets matematikutvecklare.
NCM har också inbjudit alla kommuner att delta i särskilda
konferenser för matematikutvecklare, som har anordnats på
uppdrag av myndigheten. Hittills har nio av tio kommuner varit
representerade vid konferenserna.
Målet är att varje kommun ska ha minst en matematikutvecklare, med uppdrag att genomföra lokalt utvecklingsarbete och
fungera som vägledare för lärarna till forsknings- och annat inspirationsmaterial. Förutom att matematikutvecklarna har fått
stöd från myndigheten och NCM har 20 regionala utvecklingscentrum (RUC) efter en överenskommelse med myndigheten erbjudit dem kompetensutveckling utifrån regionala behov och förutsättningar. Dessutom har myndigheten lämnat stöd till särskilda
utvecklingsarbeten i kommuner med matematikutvecklare.
Genom stödet till matematikutvecklarna har myndigheten
strävat efter att lyfta fram relevant forskning och aktuella utvecklingsarbeten om lärande och undervisning i matematik
samt ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och tips om hur lokalt
utvecklingsarbete i matematik kan planeras, genomföras och utvärderas. Att bidra till att bygga upp och utveckla nätverk kring
matematik på lokal, regional och nationell nivå har också varit
ett viktigt syfte.
Matematikutvecklarna kan ses som en viktig länk mellan na-
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tionella satsningar och enskilda skolors arbete med att utveckla
undervisningen i matematik. Inledningsvis har deras insatser
inriktats mot lärare i förskola och grundskola. På sikt kan matematikutvecklarna också stödja implementeringen av nya kursplaner och introduktionen av nationella prov samt spela en aktiv roll vid förändringar av betygssystemet.
Mer information finns på webbplatserna www.ncm.gu.se och
www.matematikutvecklare.se
läs- och skrivutvecklare
Språket är viktigt i sig, men det är också grunden för allt lärande. Varje individ har rätt till, och behov av, ett modersmål,
ett förstaspråk. För lärandet, för självkänslan och den kulturella
identiteten är det viktigt med djupa kunskaper i förstaspråket.
Därtill krävs det djupa kunskaper i det svenska språket för att
kunna delta i samhällslivet. Den svenska skolan måste därför
värna både svenska språket och språklig mångfald.
Den som har problem med att läsa och skriva, eller med
svenska språket, får också svårt att inhämta kunskaper i alla ämnen. Att man till exempel inte klarar en räkneövning behöver
inte bero på att man har otillräckliga kunskaper i matematik.
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Orsaken kan i själva verket vara att språket inte räcker till för att
man ska förstå problemet.
På uppdrag av regeringen inrättade myndigheten 2006 ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling med syftet
att stärka förutsättningarna för bättre resultat i skolan genom att
stimulera barns och ungdomars språk-, läs- och skrivutveckling.
För att lyckas med den uppgiften uppställde myndigheten
det som ett mål att det skulle finnas läs- och skrivutvecklare på
varje skola. Tanken med dessa var att de skulle fungera som en
extra resurs i det lokala arbetet med att öka elevernas läslust och
stärka läs- och skrivutvecklingen. De skulle ha legitimitet, mandat och kompetens att självständigt och i samarbete med andra
driva utvecklingsarbete med resultatansvar.
Idag finns det ca 1 550 läs- och skrivutvecklare i 98 procent av
landets kommuner till stöd för skolornas arbete. Genom nyhetsbrev och uppbyggnad av en kunskapswebb har vi inbjudit olika
målgrupper till ett stort antal aktiviteter, såsom seminarieserier,
nationella konferenser och annan kompetensutveckling samt
informerat om aktuell forskning och litteratur. Det mycket stora
intresset för att delta i de olika aktiviteterna visar att det finns
stor medvetenhet hos pedagoger om betydelsen av att fördjupa
kunskaperna om språk-, läs- och skrivutveckling.
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Det finns numera också ett växande antal läs- och skrivutvecklare
på kommunal nivå med uppgift att stödja nätverken och de lokala språk-, läs- och skrivutvecklarna.
Läs- och skrivutvecklarna har mycket unisont formulerat vilket stöd de behöver för att nå sina mål. Först och främst efter
lyser de ett tydligt mandat för sitt arbete och samarbete mellan
lokala och kommunala utvecklare. De behöver stöd av kommunledning och skolledare och framhåller hur viktigt det är att
man också på den nivån inser betydelsen av språkutveckling för
att alla ska nå de nationella målen. De efterlyser tid och resurser
för nätverksbygge och kompetensutveckling. Läs- och skrivutvecklarna framhåller att alla pedagoger behöver ha kunskap om
språkutveckling. De betonar vikten av att få del av aktuell forskning och beprövad erfarenhet, samt uppmuntrar till samarbete
mellan speciallärare, specialpedagoger och övrig personal.
processledare
Myndigheten kunde tidigt slå fast att kunskaps- och bedömningsfrågor var ett av den svenska skolans stora utvecklingsområden.
Från många huvudmän kom vittnesmål om att lärare behövde
stöd när de skulle bedöma elevernas kunskaper och sätta betyg.
Inom ramen för den kunskapssatsning som myndigheten initierade inleddes därför hösten 2006 en särskild utbildning för ”processledare” inom området kunskap och bedömning. Målgruppen
var skolledare och lärare som hade en skolas, kommuns eller annan
huvudmans uppdrag att driva utvecklingsarbete genom kollegiala
samtal om kunskap och bedömning. Målet var att processledarna
efter utbildningen genom att leda studiegrupper skulle kunna bidra till verksamhetens arbete med att utveckla en rättvis och likvärdig undervisning, bedömning och betygssättning.
Utbildningen syftade till att ge processledarna djupare kunskaper om
– det styrsystem som läroplaner och kursplaner verkar i
– lärande och kunskapsutveckling såsom dessa begrepp uttrycks i läroplaner och kursplaner
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– utgångspunkter för att öka likvärdigheten vid bedömning
och betygssättning
– samtalet som verktyg i utvecklingsprocesser
– de nationella och internationella studier som Sverige deltagit i.
Sammanlagt har myndigheten utbildat nästan 300 processledare
från ett 90-tal kommuner och andra huvudmän. Förutsättningarna för dem att driva utvecklingsarbetet framåt på hemmaplan
har dock varierat. Det kan handla om att processledarna inte har
fått ett tydligt uppdrag, något mandat eller nödvändigt utrymme för att leda utvecklingsarbetet genom samtal om kunskap
och bedömning.
Därför har en ambition med utbildningen också varit att påverka det system eller den organisation i vilket processledaren
ingår så att man verkligen skapar utrymme för uppdraget. Med
vissa kommuner ingick myndigheten en överenskommelse om
vikten av att ge processledaren ett tydligt uppdrag och möjlighet
att utföra det.
Under arbetet med processledarutbildningen identifierade vi
några frågor som det kan vara klokt av huvudmannen att tänka
igenom innan medarbetare erbjuds kompetensutveckling.
– Vad ska kompetensutvecklingen åstadkomma? Räcker det
till exempel om den som får del av den använder det nyss lärda i
sin egen yrkesutövning eller förutsätts hon/han sprida sina lärdomar eller till och med leda andras lärande?
– Hur möjliggör man spriding i organisationen? Helt avgörande är att den som erbjuds kompetensutvecklingen får klart
för sig vilka förväntningar huvudmannen har, och att denne
också klargör att kompetensutvecklingen är ett led i ett större
utvecklingsuppdrag. En annan viktig förutsättning är att huvudmannen prioriterar och visar på vikten av utvecklingsarbetet.
Den som förväntas leda ett utvecklingsarbete i skolan behöver ha kunskap både inom det sakområde där utvecklingen
äger rum och om hur man leder utvecklingsarbete. Kompetensutvecklingen bör därför innehålla båda dessa moment. Huvudmannens beställarkompetens blir alltså avgörande för vilka
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förutsättningar som skapas för vidare utvecklingsarbete/spridning.
I kommuner med de rätta förutsättningarna har utvecklingsarbetet startat på ett sätt som säkerställer att kollegiala samtal
kommer till stånd och förefaller kunna fortsätta på lång sikt.
Flera kommuner bedömer att kvaliteten på samtalen har blivit
högre och oftare har karaktären av lärande samtal.
genuspedagoger
Myndigheten har under åren 2003–2006 erbjudit enskilda lärare
stöd till 10-poängs-utbildningar av genuspedagoger. Utbildningen som har omfattat personal inom samtliga verksamhetsgrenar,
har bedrivits av Umeå och Göteborgs universitet på uppdrag av
myndigheten. Utbildningen har gett pedagogerna kunskap om
centrala begrepp och teorier, genus betydelse för organisering
av lärande, föreställningar om kön i språk, läromedel och media
samt pedagogiskt förändringsarbete. Syftet med utbildningen
var att genuspedagogerna skulle kunna arbeta som resurspersoner i det lokala utvecklingsarbetet kring jämställdhet i förskola
och skola. Under åren 2003–2006 har 294 pedagoger examinerats i 139 kommuner. I en extern utvärdering visar det sig att
merparten av genuspedagogerna fick en ökad medvetenhet om
jämställdhet som värdegrundsfråga, rådande maktstruktur och
om sitt eget förhållningssätt.
Pedagogerna ansåg också att de fick en ökad kompetens att
koppla jämställdhet till de nationella målen och några utvecklade också varierade arbetssätt, metoder och material. Konferenser och seminarier har anordnats av myndigheten i syfte
att öka kunskapen inom jämställdhetsområdet. Konferensutvärderingar visar att deltagare har fått kunskap om skillnader
i resultat mellan flickor och pojkar samt ökad kännedom och
kunskap om genuspedagogernas kompetens samt blivit stärkta
i sitt utvecklingsarbete. Vår förhoppning är att utbildningen av
resurspersoner i jämställdhet och genuskunskap kan bidra till
att öka medvetenheten om och intresset för jämställdhet och att
den ska inspirera till ett fortsatt lokalt utvecklingsarbete.
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byggstenar för kvalitetsarbete
För att ett utvecklingsarbete ska leda till en varaktig förändring
är det viktigt att ha kännedom om de byggstenar, krav, resurser och faktorer för framgång som krävs för ett kvalitetsarbete.
Ett systematiskt och strukturerat utvecklingsarbete som skapar
förutsättningar för att utveckla kvaliteten i verksamheten innefattar uppföljning, utvärdering, analys, värdering och förbättringsåtgärder. I skriften Att granska och förbättra kvalitet nämner myndigheten ett antal faktorer som man bör utgå ifrån då
man definierar kvalitet i förskola och skola. Det handlar om hur
väl verksamheten
– uppfyller nationella mål
– svarar mot nationella krav och riktlinjer
– uppfyller andra mål, krav och riktlinjer förenliga med
de nationella
– kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga
förbättringar
– utifrån rådande förutsättningar.
En skriftlig kvalitetsredovisning bygger på lokal uppföljning och
utvärdering, egen tillsyn eller inspektion. Enligt nu gällande bestämmelser är kravet att varje kommun, skola, fritidshem och
förskola en gång per år ska redovisa i vilken utsträckning de nationella målen för respektive verksamhet har förverkligats. Dessutom ska man redovisa vilka förbättringsåtgärder man avser att
genomföra om det finns brister i måluppfyllelsen.
Följande byggstenar är viktiga för ett framgångsrikt utvecklingsinriktat kvalitetsarbete.
kvalitet och ledning
Rådande styrsystem förutsätter kvalitetsarbete på alla nivåer.
Kvalitetsarbete handlar om att systematiskt utvärdera de egna
resultaten i förhållande till målen och arbeta långsiktigt och uthålligt med förbättringsinsatser. Kvalitetsarbete är ett begrepp
som omfattar alla de olika processer inom en organisation som
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syftar till att göra organisationen bättre på att arbeta för att öka
måluppfyllelsen.
Rektor har ansvar för skolans verksamhet och resultat. Med
ansvaret följer att upprätta en årlig, skriftlig kvalitetsredovisning.
I den ska det framgå hur väl nationella och lokala mål uppnåtts
och vad som görs om målen inte nåtts. Det kräver systematiskt
målarbete, dokumentation, kontinuerliga utvärderingar och bedömningar.
I rektors ansvar ingår att leda skolans personal i kvalitetsutvecklingsarbetet. Att leda personalen innebär att skapa lärande
om de processer som leder till en ökad måluppfyllelse.
bättre uppföljning och analys
För att kunna förbättra en verksamhet är det nödvändigt att
känna till vad som inte fungerar. Myndigheten konstaterar att
det finns stora brister när det gäller uppföljning inom hela skolväsendet. Ofta saknas en systematisk dokumentation av elevernas kunskapsutveckling, och resultaten analyseras inte i tillräcklig omfattning för att ge underlag för de åtgärder som behöver
sättas in.
Mot den bakgrunden bedömer myndigheten att skolorna
behöver stärka sitt kvalitetsarbete. Myndigheten lyfter fram
självvärdering som ett viktigt arbetssätt för att förbättra verksamheten men konstaterar också, med stöd av en analys av
Ekonomistyrningsverket (ESV) och en avnämarundersökning
bland skolchefer, rektorer och lärare, att skolorna behöver stöd
i detta arbete.
ledarskapets betydelse
Forskningen visar att ledarskapet är centralt när det gäller skolornas förbättringsarbete. Ledarskapet har också betydelse för
elevernas prestationer. Med hjälp av det nya rektorsprogrammet
kan staten även bättre tillgodose rektorernas behov av att utveckla sin kunskap om det nationella regelverk som styr skolan
och som bland annat ska garantera en likvärdig skola. Skolver-
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kets utbildningsinspektioner har visat att rektorerna vill ha mer
stöd i sin roll som myndighetsutövare.
fokus på kunskapsuppdraget
För att Sverige även fortsättningsvis ska kunna hävda sig som
kunskapsnation och stärka sin internationella konkurrenskraft
måste kunskapsuppdraget stå i centrum för skolornas utvecklingsarbete under de närmaste åren.
Detta har myndigheten tagit fasta på genom sin breda satsning på kunskap. Syftet är att bidra till att bryta de negativa
trender som har uppmärksammats i Skolverkets nationella utvärdering och i internationella jämförelser.
Målet är att lärarna ska få bättre förutsättningar att ägna sig
åt sin huvuduppgift – att undervisa. Det handlar om att stärka
såväl lärarnas ämneskompetens som deras förmåga att bedöma
elevernas kunskapsutveckling och sätta rättvisande betyg.
satsningar på läsning och matematik
Särskilt oroande är de trender som visar på svenska elevers brister när det gäller läsförståelse och kunskaper i matematik. Att
kunna läsa och skriva är en förutsättning för allt lärande. Därför
bör skolorna under åren framöver ägna mer kraft åt språk- läsoch skrivutveckling. Insatser på detta område är också centrala
när det gäller den särskilda problematiken kring pojkars allt
sämre läsförmåga och skolresultat samt arbetet för att stärka
elever i skolor präglade av etnisk mångfald. Myndighetens vision har varit att det ska finnas lokala språk-, läs- och skrivutvecklare i alla landets skolor.
Arbetet för att förbättra svenska elevers kunskap i matematik, naturvetenskap och teknik är ett centralt utvecklingsområde
för skolorna under de närmaste åren. Särskilda nationella satsningar har redan inletts för att öka intresset för matematik, naturvetenskap och teknik. Dessa måste vara långsiktiga om man
ska kunna nå goda och hållbara resultat.
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omvärldens krav på skolan
För att kunna erbjuda skolorna ett bra stöd i det lokala utvecklingsarbetet har myndigheten sett över sina arbetsmetoder och
verktyg samt analyserat behovet av att förbättra dem och att
identifiera nya verktyg för skolutveckling.
Det har skett i ljuset av de förändringskrav som omvärlden
under åren framöver kan tänkas ställa på skolan. Genom en
bred studie om skolans utmaningar i framtiden, utförd av forsknings- och konsultföretaget Kairos Future, har myndigheten fått
en bild av omvärldens krav på framtidens skola. Undersökningen visade bl.a. att arbetslivets ändrade krav, IT-utvecklingen och
internationaliseringen är viktiga faktorer för skolans framtida
utveckling.
resurser för kvalitetsarbete
Myndigheten har producerat ett stort antal stödmaterial och
verktyg som kan stödja skolhuvudmännen i deras arbete med
att höja verksamheternas kvalitet och förbättra resultaten. Nedan beskrivs några värdefulla publikationer och verktyg.
kvalitetsarbete i förskola och skola
Myndigheten har i sina insatser strävat efter att stärka skolors
och kommuners kvalitetsarbete samt utveckla ledarskapet i skolan. Mål- och resultatstyrning utgår från kvalitetsarbete på alla
nivåer. I detta arbete är organisationens ledning av avgörande
betydelse. Som ett stöd för detta arbete har Myndigheten tagit
fram ett stödmaterial om kvalitetsarbete i förskola och skola
samt en studiehandledning till stödmaterialet.
I stödmaterialet Kvalitetsarbete i förskola och skola uppmärksammas hur man kan arbeta med kvalitetsredovisning i kommuner och olika skolformer, men också vad en kvalitetsredovisning
kan innehålla med tanke på förordningens och de nya allmänna
rådens krav och rekommendationer. Boken innehåller dessutom
ett stort antal konkreta exempel på kvalitetsarbete och kvalitetsredovisningens innehåll i landets kommuner och verksamheter.
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Den vänder sig i första hand till rektorer och ledare i förskolor, fritidshem och skolor samt kvalitetsansvariga i kommunerna, men
också till personal inom alla skolformer med intresse och ansvar
för kvalitetsarbetet. Studiehandledningen ger tips och idéer om
hur man på ett effektivt sätt kan använda stödmaterialet.
bättre stöd för kvalitetsutveckling – bruk
BRUK, som står för Bedömning, Reflektion, Utveckling och
Kvalitet, är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga
läroplansstyrda verksamhetsformer. Självskattningen görs med
hjälp av indikatorer som är framtagna med utgångspunkt i nationella styrdokument.
BRUK kan användas i den process som ständigt pågår: målformulering, genomförande, bedömning av måluppfyllelse, analys
samt formulering av verksamhetens mål och pågående utvecklingsprocesser. Det kan användas för att starta utvecklingsprocesser, som en del i det systematiska kvalitetsarbetet eller för att ta
fram underlag för skrivandet av den årliga kvalitetsredovisningen.
BRUK hjälper till att synliggöra, bedöma och utveckla kvalitet i verksamheter. Det kan vara en hjälp både för den enskilda
verksamheten eller arbetsgruppen och för kommunen. Arbetslaget kan använda BRUK för uppföljning och utvärdering och
för att formulera nya mål. Enheter och verksamhetschefer kan
använda verktyget som arbetsunderlag för uppföljning och utvärdering. Det kan användas parallellt med eller som alternativ
till andra kvalitetssystem.
BRUK ger dock endast kunskap om enskilda indikatorer eller
indikatorområden och kan inte ensamt vara ett underlag för att
ta fram ett samlat kvalitetsvärde för verksamheten.
Själva idén med BRUK är att medvetenhet om hur det borde
vara i förhållande till hur det verkligen är leder till utveckling.
De som har skattat sin egen verksamhet med hjälp av BRUK
får information både om var de befinner sig kvalitetsmässigt
och riktningen för arbetet mot uppsatta mål för verksamheten.
Denna medvetenhet leder till motivation för och inspiration till
förbättring av verksamhetens kvalitet.
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att granska och förbättra kvalitet
Att granska och förbättra kvalitet är en kunskapsöversikt om kvalitetsutveckling i skola, förskola, skolbarnsomsorg och vuxen
utbildning.
Syftet med boken är att ge en grundläggande kunskapsbas
om förutsättningar och villkor för att skapa gransknings- och
förbättringssystem på kommun- och enhetsnivå och hur interna
förbättringssystem kan byggas upp så att effektiva arbetsformer
leder till långsiktig och hållbar förbättring. Boken innehåller såväl aktuell forskning inom området som erfarenheter av gransknings- och förbättringsarbete i praktisk verksamhet.
Det finns också en studiehandledning som erbjuder politiker och verksamma inom förskola, skola, skolbarnsomsorg och
vuxenutbildning stöd för diskussioner och arbetet att utifrån
kunskapsöversikten skapa gransknings- och förbättringssystem
anpassade till egna behov och förutsättningar.
kvalitetsarbete i praktiken
Myndigheten för skolutveckling har tagit fram olika publikationer, länkar på webben, verktyg, lärande exempel och information
som kan vara till stöd och fungera som viktiga resurser i arbetet
med att utveckla kvaliteten i en verksamhet. Dessa olika resurser
sorterades, sammanställdes och presenterades på myndighetens
webbplats under rubriken Kvalitetsarbete i praktiken. Där beskrivs den process som ett kvalitetsutvecklingsarbete följer. Den
har i vår modell fyra faser, och vi har valt att kalla dessa för
Var är vi ?
Vart ska vi ?
Hur gör vi ?
Hur blev det?
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De resurser av olika slag som vi bedömde kunde vara till stöd i
ett utvecklingsarbetes inledningsfas – ”Var är vi?” – sorterades
hit, o.s.v.
Modellen visade sig tillföra mervärde på två sätt. Dels blev
det lättare för våra målgrupper att hitta resurser och stöd med
utgångspunkt i var de själva uppfattade att de befann sig i sin
utvecklingsprocess. Dels visade det sig att själva processbeskrivningen, som vi använde som en sorteringsordning för resurserna, i sig upplevdes som ett stöd. Den tydliggjorde vad man stod
inför eller var man befann sig i sitt systematiska kvalitetsarbete.
– var är vi?
För att kunna kvalitetsgranska och utveckla verksamheten samt
förbättra resultat och måluppfyllelse, är det nödvändigt att ha
klart för sig vad som har fungerat bra och vad som har fungerat
mindre bra. Allt förbättringsarbete måste därför starta i en beskrivning av nuläget.
– vart ska vi?
När en lägesbeskrivning är gjord är det dags att formulera visioner och konkreta mål för förbättringsarbetet. Formulera tydliga
mål som går att följa upp och utvärdera.
– hur gör vi?
Diskutera och prioritera de beslutade åtgärderna som ett första
steg i strategiarbetet. Bestäm vilka konkreta insatser som ska genomföras. Fatta beslut om tillvägagångssätt och metoder. Identifiera nödvändiga och befintliga resurser som ett led i planeringen.
Ta fram en tydlig tidsplan för insatserna där avstämningstillfällen är inplanerade. Fördela ansvar. Bestäm hur uppföljning och
utvärdering ska ske, eftersom det har en direkt inverkan på den
fortsatta planeringen. Ta även fram strategier för delaktighet, inflytande och förankring. Formulera handlingsplaner.
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– hur blev det?
Utarbeta strategier för hur ni ska använda er av den kunskap
och medvetenhet som utvärderingen av verksamheten ger. Värdera vilka förändringar insatserna har lett till och vilka effekter
som går att se. Gör en analys av vad som har fungerat bra eller
dåligt i arbetet. Gör återigen en gemensam bedömning av måluppfyllelsen. Diskutera hur nuläget skiljer sig från, eller liknar,
den lägesbedömning som gjordes inledningsvis. Ta fram handlingsplaner som omsätter förändringarna.
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Slutord

Skolorna står inför en stor utmaning de närmaste åren, då de
ska genomföra de förändringar som är nödvändiga för att de
ska kunna uppnå de nationella målen och ge alla elever goda
förutsättningar att prestera efter förmåga.
Myndigheten för skolutveckling konstaterar att allt förbättringsarbete måste utgå från den enskilda skolan och att ansvaret
för skolans utveckling vilar på dess ledning och huvudmän. Men
skolorna efterfrågar ibland stöd utifrån och eftersom staten står
som garant för alla skolors likvärdighet har skolutveckling även
ett nationellt perspektiv.
I vilken myndighetsform den nationella skolutvecklingen bedrivs i framtiden är av mindre betydelse. Det viktiga är att de
yrkesverksamma i skolorna vet att de kan räkna med ett aktivt
statligt stöd i sitt arbete med att omsätta politiskt beslutade reformer i praktiken och verka för att alla skolor kan erbjuda sina
elever en bra och likvärdig utbildning.

kapitel

Skolutveckling
Vad krävs för att utveckla den svenska skolan så att fler elever når de nationella målen och förbättrar sina
resultat, och hur kan staten bidra till skolornas och skolhuvudmännens kvalitetsarbete?
I denna avslutande publikation försöker Myndigheten för skolutveckling besvara frågorna genom att
redovisa en del av sina erfarenheter av att stödja skolorna och deras huvudmän i deras utvecklings- och
kvalitetsarbete.
Skolutveckling för bättre resultat och måluppfyllelse är inte en heltäckande redovisning eller ett
bokslut över myndighetens verksamhet under drygt fem och ett halvt år utan ett litet axplock avsett att
visa på några av arbetsmetoderna. De har valts ut med tanke på att de ska kunna vara till nytta även i det
fortsatta arbetet med att utveckla den svenska skolan.

www.skolutveckling.se

