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1 Inledning 

Systematiskt kvalitetsarbete handlar om 
verksamhetens måluppfyllelse i relation till 
styrdokumenten (alla kapitel i läroplanen). Att 
bedöma kvaliteteten i verksamheten är både 
summativt, målen ska vara uppnådda, och 
formativt, hur ser processerna som lett till 
resultaten ut. Det systematiska kvalitetsarbetet är 
därför en betydande del av styrningen och 
ledningen av verksamheten i Lärandesektionen, och kommunen. Våra riktlinjer utgår från 
skollagen, läroplanerna och Skolverkets allmänna råd och stödmaterial om systematiskt 
kvalitetsarbete. I arbete med att ta fram de nya rutinerna och strukturerna har också stöd 
tagits i forskning och litteratur. Detta och lästips kopplade till området finns under 
Referenser och lästips.  

Förutom att innehålla huvudmannens ramar och strukturer för kvalitetsarbetet anger 
detta dokument också inriktning för verksamheten och det förhållningssätt till 
undervisning, ledarskap och organisering som ska genomsyra utbildningen som bedrivs 
av Lärandesektionen. Tidigare har det funnits skolplaner och senast en verksamhetsplan. 
Riktlinjerna för skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete 2019-2022 ersätter tidigare 
dokument av de slagen.  

Utöver dessa övergripande riktlinjer finns det kompletterande planer, riktlinjer och 
rutiner på både kommunnivå och enhetsnivå som ska följas för att vi ska uppnå en så bra 
verksamhet som möjligt för barn och elever i Lärandesektionens verksamheter. Några av 
de viktigaste dokumenten är: 

 

• Riktlinjer för elevhälsoarbetet 2019–2022 

• Rutiner för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling  

• Rutiner för kunskapsuppföljning  

• Rutiner för klagomålshantering  

• Administrativa rutiner och tillhörande mallar 

 

”Ledarskap, politisk styrning 
och kvalitetsarbete är medel som 
man använder för att 
kontinuerligt bidra till en allt 
högre kvalitet i verksamheten”  
(Scherp & Scherp 2016:21) 
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1.1 Huvudmannens uppdrag och ansvar enligt styrdokumenten  
Enligt skollagen (2010:800) ansvarar huvudmannen, Tranemo 
kommun, för att utbildningen genomförs på ett sådant sätt att de 
nationella mål som riksdag och regering fastställt för 
verksamheten kan nås. Verksamheterna ska, förutom de statliga 
styrdokumenten, utformas utifrån lokala förutsättningar och 
behov. Skolans styrning brukar ses som en styr- och stödkedja. I 
Tranemo kommun ser den lokala styrkedjan ut som illustrationen 
intill visar. 

1.1.1 Kommunen som huvudman  
Kommunfullmäktige beslutar om mål och riktningen för 
Lärandesektionens verksamheter och ansvarar för att fördela 
resurser till dem. Det är kommunfullmäktige som har det yttersta 
ansvaret för att förskole- och skolverksamheten har den kvalitet 
och de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och att 
genomföra utbildningen på det sätt som krävs i skollagstiftningen. 
I Tranemo är det kommunstyrelsen som har ansvaret att fullgöra 
huvudmannens uppgifter enligt skollagen. I delegationsordningen framkommer hur 
huvudmannens ansvar är delegerat i praktiken, dvs. vem som beslutar om vad.  

1.1.2 Systematiskt kvalitetsarbete i styrdokumenten 
För att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till enligt 
styrdokumenten måste utbildningen systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp 
och utvecklas. Detta regleras i skollagens (2010:800) kapitel 4 Kvalitet och inflytande. 
Kvalitetsarbetet styrs av följande paragrafer: 

Huvudmannanivå 

3 §   Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 

Enhetsnivå 

4 §   Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska 
genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. 

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig 
personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska 
ges möjlighet att delta i arbetet. 

Rektorn ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. 
Lag (2018:1303). 

Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 

5 §   Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som 
finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. 
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Dokumentation 

6 §   Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras. 

Åtgärder 

7 §   Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns 
brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 

Rutiner för klagomål 

8 §   Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt. 

 

Det är huvudmannen som ansvarar för att det sker ett systematiskt kvalitetsarbete på alla 
nivåer och att det finns rutiner för hur arbetet genomförs. Lagstiftarna ser det 
systematiska kvalitetsarbetet som medel så att de nationella målen för utbildningen 
uppnås.  

Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet reglerar mer i detalj 
vad som ska ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Föreliggande riktlinjer avser att 
beskriva hur vi ska efterleva detta i våra verksamheter. Statusen på allmänna råd är att de 
ska följas om inte verksamheten kan visa att man efterlever kraven i bestämmelserna på 
annat sätt. Som personal i verksamheten förväntas vi vara insatta i de allmänna råd som 
är relevanta för respektive verksamhet. Rubrikerna i allmänna råden för det systematiska 
kvalitetsarbetet sammanfattar väl vad som måste ingå i våra egna riktlinjer för 
kvalitetsarbetet. Dessa är följande:  

• Organisation och ansvarsfördelning 

• Hur barn/elever och vårdnadshavare görs delaktiga i arbetet 

• Att styra och leda kvalitetsarbetet 

• Att dokumentera kvalitetsarbetet 

• Att följa upp resultat och måluppfyllelse 

• Att analysera och bedöma utvecklingsbehoven 

• Att planera och genomföra utbildningen 

• Huvudmannens rutiner för klagomål (Finns i ett eget dokument) 
(Skolverket 2012a) 

1.2 Systematiskt kvalitetsarbete, skolutveckling och vetenskaplig grund 
Med stöd i aktuell forskning, framför allt 
skolförbättringsforskning, har Lärandesektionens 
ledningsgrupp jobbat med några områden och begrepp 
som ska vara bärande i organisationen. (Ytterligare 
begrepp som är relevanta för vårt uppdrag i stort och i 
kvalitetsarbetet finns i Skolverket, 2012a, s. 44ff.)   

”Utbildningen ska vila på 
vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet”  
(Skollagen 2010:800 1 kap. 5 §) 
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1.2.1 Tillitsbaserad styrning och ledning 
Sedan Tillitsdelegationens arbete startade har flera kommuner däribland Tranemo 
tilltalats av den nya styrmodellen, eller ledningsfilosofin, tillitsbaserad styrning och ledning 
för sin verksamhet. Så här definierar delegationen modellen:  

Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på 
verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera 
samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, 
integritet och hjälpvillighet. (SOU 2018:47) 

Tillitsdelegationen betonar att tilliten mellan den politiska huvudmannen och 
förvaltningen (där vi ingår) är en grundläggande förutsättning. Rollfördelning, mandat, 
dialog och kommunikation är avgörande. Tillit handlar bland annat om att vi litar på att 
någon ska utföra sitt jobb även om vi inte kan kontrollera det. Det innebär att professionen 
ska få mer utrymme och ansvar för sitt jobb. Därmed inte sagt att man ska sluta 
kontrollera. Det behöver dock ske i andra former än tidigare när fokus varit på många mål 
och mycket mätande. En viktig komponent blir dialogen. 

I en tillitsbaserad styrning och ledning är det vanligt att använda begreppen horisontell 
styrning och vertikal dialog. Den horisontella styrning 
får vi när varje nivå själv analyserar och identifierar 
sina utvecklingsområden; målen och uppdragen 
”skjuts” inte neråt i kedjan. Vertikal dialog handlar 
om dialoger mellan nivåer i styrkedjan. Dessa 
dialoger är mycket viktiga för att man ska utveckla 
delaktighet, tillit och få det samtal som behövs för 
förståelse och komplement till indikatorer, 
kvalitetsrapporter och annan dokumentation.  

1.2.2 Kommunikativt ledarskap 
En del i att bygga tillit och delaktighet handlar om ledarskap och kommunikation. Chefers 
och ledares kommunikativa uppdrag består inte numera i att enbart förmedla 
information. Det handlar mycket mer om att skapa mening och sammanhang (KASAM). 
Man behöver i flödet av information sålla och sortera, förädla och förklara samt engagera 
sina medarbetare i dialog. En kommunikativ ledare ägnar sig också åt att ge och söka 
återkoppling samt involvera medarbetare i beslutsfattandet. Slutligen uppfattas en 
kommunikativ ledare som öppen och närvarande. Detta gäller inte bara chefer i 
organisationen utan är också överförbart på andra medarbetare som leder människor, till 
exempel förskolläraren i barngruppen och läraren i klassrummet. (Heide, Johansson & 
Simonsson 2012) 

1.2.3 Distribuerat ledarskap  
Distribuerat ledarskap är ett begrepp för ett ledarskap i skolvärlden som kännetecknas av 
tillit och delaktighet av medarbetarna som själva utför ledarhandlingar vilka bidrar till det 
egna utvecklingsarbetet i verksamheten (Liljenberg 2018). Forskningen visar alltmer på att 
rektor som ensam heroisk ledare inte är en hållbar väg för skolan. I stället förordas ett 
fördelat, distribuerat, ledarskap där medarbetarna både med och utan formella 

”En bra skola ingår i ett system 
som präglas av samverkan och 
tillit, där den viktigaste frågan 
handlar om att optimera 
förutsättningarna för lärande 
och kunskapsutveckling.”  
(Österberg, 2018, s. 12) 
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ledningsuppdrag kan genomföra ledarhandlingar som påverkar såväl samarbete och 
ansvarstagande som lärande. Man behöver vara flera som tillsammans bär förskolans, 
fritidshemmets eller skolans verksamhet och utveckling. Det kan vara arbetslagsledare, 
förstelärare, utvecklingspedagoger, lärledare, IKT-ansvariga osv.  Man behöver också ha 
genomtänkta strukturer och organisation att leda genom. 

1.2.4 Arbetsorganisation och utvecklingsorganisation 
Scherp (2013, s. 45f) påtalar att det behövs både en arbetsorganisation och en 
utvecklingsorganisation i den pedagogiska verksamheten för att få hög kvalitet. 
Arbetsorganisationen handlar om grundläggande strukturer och förutsättningar för 
vardagsarbetet. Den ska skapa stabilitet och struktur och innehåller tjänstefördelning, 
schema, arbetslag, konferenser, resursfördelning, fysisk miljö, planering, den dagliga 
driften med mera. Utvecklingsorganisationen handlar om lärande och utveckling, att hitta 
lösningar och åtgärder på de problem och brister som identifieras i arbetsorganisationen.  
”Utvecklingsorganisationen kännetecknas av ett lärande om angelägna vardagsfrågor” 
(Scherp 2013, s. 63). Man kan välja att ha olika grupper eller uppdelade mötestillfällen för 
dessa. Det kan också hanteras inom samma ”struktur” till exempel ledningsgrupp eller 
arbetslag, men då är det viktigt att utvecklingsfrågorna ges ett tydligt utrymme på 
dagordningen och inte tillåts trängas ut av ärenden kopplade till arbetsorganisationen. På 
såväl enhetsnivå som sektionsnivå ska vi organisera vårt arbete efter denna struktur för 
att säkerställa att kvalitetsfrågorna inte trängs ut av driften. Kvalitetsarbete handlar om ett 
lärande vilket utvecklas vidare under nästa rubrik. 

1.2.5 Kollegialt lärande – lärande organisation 
Dessa riktlinjer ger uttryck för ett lärandeperspektiv på skolutveckling, vilket ska 
genomsyra alla nivåer i verksamheten. Scherp (2013) menar att det är viktigt för en 
lärande organisation att lärandet inte stannar på 
individnivå utan leder till ett kollektiv lärande som 
innefattar alla medarbetare. Idag läggs stor tonvikt vid 
ett kollegialt lärande i många sammanhang. 
Forskningen inom skolförbättring visar på att 
framgångsrika skolor har någon typ av organisation 
som beskrivs som professionella lärandegemenskaper eller Teacher Learning 
Communities (TLC) som ofta kopplas till Dylan Wiliam och hans fem nyckelstrategier för 
formativ undervisning och bedömning (exempelvis i Wiliam, 2019).  Det handlar om att 
tillsammans utveckla och förbättra sin verksamhet (undervisning eller andra 
arbetsuppgifter) för barnens/elevernas lärande.  

Vårt lärande behöver utgå från resultat och måluppfyllelse. Vad har barnen/eleverna för 
behov av kunskaper och förmågor för att nå målen? Vad har/behöver lärarna för 
kunskaper och förmågor för att bidra så att barnen/eleverna når målen? Det är en cyklisk 
process med kunskapsfördjupning-utvecklad undervisning-utvärdering. (Timperley 2013) 

Det kollegiala lärandet är för både rektorer och medarbetare en del av kvalitetsarbetet. Att 
vara uppdaterat på styrdokument, aktuell litteratur, diskutera relevant forskning och 
vetenskap och grunda sin praktik i det är att vara professionell organisation.  

”Lärande är en bestående 
förändring av vårt sätt att 
tänka eller göra”  
(Katz & Ain Dack, 2017, s. 5) 
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Förutom att ingå i en lärandegemenskap på sektionsnivå har förstelärarna i sitt 
grunduppdrag ansvar för att leda det kollegiala lärandet på sina skolor. Andra 
nyckelpersoner i dessa processer är förutom rektor utvecklingspedagoger (förskola), 
specialpedagoger, lärledare och arbetslagsledare.   

1.2.6 Utbildningens och undervisningens kvalitet 
Skolinspektionen (2018) lyfter upp ett antal faktorer som påverkar kvaliteten i förskolan. 
Följande framgångsfaktorer menar man kännetecknar en förskola med hög kvalitet: 

• Positivt förhållningssätt och strukturerat kvalitetsarbete 

• Förskolechefen (anm. numera rektor) är pedagogisk ledare 

• Förskollärares ansvar är tydligt 

• Barnen utmanas och får utforska i meningsfulla sammanhang 

• Samspel och lek i stimulerande miljö 

• Gemensam förståelse 

I sin forskning kring framgångsrika respektive mindre framgångsrika skolor har Jarl, 
Blossing och Andersson (2017) identifierat ett antal faktorer som kännetecknar 
framgångsrika skolor. Dessa är:  

• Arbeta långsiktigt  

• Sätta elevernas lärande i fokus och anpassa undervisningen efter det (aktivt 
lärarstöd, motivera, aktivera och engagera eleverna) 

• Bygga relationer 

• Arbeta kollegialt, med tydliga normer och samarbete, utifrån en gemensam 
förståelse av uppdraget  

• Fokus på resultaten och att arbeta utifrån analyser av dessa 

Skolverket väljer att definiera kvalitet efter hur väl verksamheten 

− uppfyller nationella mål,  

− svarar mot nationella krav och riktlinjer,  

− uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella samt  

− kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande 
förutsättningar.  

(Skolverket 2012a, s. 45)  

Oavsett vilken skolform vi pratar om är en gemensam förståelse för uppdraget en 
avgörande faktor för verksamhetens kvalitet. Vårt grunduppdrag är läroplansuppdraget 
och därmed också att utveckla och anpassa undervisningen till barnens och elevernas 
behov och förutsättningar så att deras lärande främjas och målen nås. Då har vi hög 
kvalitet i verksamheterna. 
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1.3 Utgångspunkt och inriktning på Lärandesektionens kvalitetsarbete 
Utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet i Lärandesektionen är att det är till 
för barnen och eleverna. Vi gör det för dem och oss själva på vår förskola, vårt fritidshem 
eller skola. Enligt skollagen ska inriktningen på kvalitetsarbetet vara att de nationella målen 
för utbildningen uppfylls. Vi har därför valt att utgå från kapitel 2 i läroplanerna. Där finns 
mål och riktlinjer för respektive utbildning samlade under läroplansområden. 
Läroplansområdena skiljer något mellan skolformerna men kan sammanfattas enligt 
nedan: 

• Normer och värden 

• Omsorg, utveckling och lärande/Kunskaper 

• Barns delaktighet och inflytande/Elevers ansvar och delaktighet 

• Förskola och hem/Skola och hem 

• Övergång och samverkan 

• Skolan och omvärlden/Utbildningsval - arbete och samhällsliv 

• Bedömning och betyg 

• Uppföljning, utvärdering och utveckling 

• Rektors ansvar 

När vi identifierar utvecklingsområden och låg måluppfyllelse kopplat till 
läroplansmålen/områdena formulerar vi inte egna mål. Istället jobbar vi med att särskilt 
prioritera några läroplansmål och områden. Alla utvecklingsbehov och insatser ska ha en 
koppling till läroplanen. De prioriterade målen/områdena med tillhörande indikatorer och 
insatser utgör sedan utvecklingsplanen för det kommande läsåret. Detta gör varje 
förskola, fritidshem och skola var för sig. Om huvudmannen identifierar några mönster 
och ser behov av gemensamma insatser kan det också förekomma. Men det ligger inga 
fastlagda utvecklingsområden som alla ska jobba med. Uppfattningen är att effektiva 
insatser ska komma ur identifierade behov i den egna verksamheten.  

Det kommunala målet ”Brukarens perspektiv ska vara utgångspunkt för verksamheten i 
skola och omsorg” ligger till grund för vårt förhållningssätt och är bearbetat och 
implementerat i våra riktlinjer för elevhälsoarbetet. Detta och övriga kommunala mål följs 
upp på sektionsnivå.  



12 
 

2 Ansvar och delaktighet i kvalitetsarbetet 

Här beskrivs vilket ansvar och delaktighet i kvalitetsarbetet som ligger på var och en i 
organisationen i enlighet med styrdokumenten och lokala förutsättningar.  

2.1 Huvudmannen (kommunstyrelsen) 
• Har det yttersta ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet och att utbildningen 

genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och 
andra föreskrifter  

• Ansvarar för resursfördelning och att organisera verksamheten utifrån lokala 
förutsättningar   

• Med stöd av Lärandesektionens analyser och rapporter följer upp, utvärderar och 
utvecklar verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan 
uppfyllas. Utbildningen ska vara likvärdig och förankras i vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet  

2.2 Skolchef tillika sektionschef  
Med stöd av Lärandesektionens kansli och andra stödfunktioner ska skolchef: 

• Leda och planera sektionens kvalitets- och utvecklingsarbete och med stöd av 
ledningssystemet säkerställa verksamhetens kvalitet genom att kontroller, 
uppföljningar, utvärderingar och ständiga förbättringar görs  

• Säkerställa att kvalitetsarbete och styrande dokument för hur det systematiska 
kvalitetsarbetet ska bedrivas finns och efterlevs  

• Ansvara för att sektionens klagomålshantering och internkontroll sker 
systematiskt och kontinuerligt 

• Bevaka sektionens totala resursfördelning och ansvara för att upprätta sektionens 
samlade kompetensförsörjningsplan för att säkra kvalitet på kort och lång sikt  

• I samverkan med andra sektioner säkerställa en långsiktig lokalförsörjning 

• Ansvara för den sektionsövergripande kvalitetsrapporten   

2.3 Utvecklingsledare  
Lärandesektionens utvecklingsledare ansvarar för att: 

• Ta fram strukturer, modeller och rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet 

• Utbilda och ge support till chefer och medarbetare i det systematiska 
kvalitetsarbetet  

• Sköta daglig drift, förvaltning och utveckling av sektionens styrmodell SSK i 
Stratsys  

• Samverka med kommunens kvalitetsstrateg runt drift och utveckling av Stratsys 

• Ingå i kommunens Kvalitetssupport 
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• Ta fram underlag (från Infomentor, Procapita och nationell statistik) och ansvara 
för analys till Kunskapsdialogen två gånger om året 

• Organisera sektionens brukarenkäter i samarbete med administratör och 
rektorsgruppen 

• Skriva Lärandesektionens kvalitetsrapport och eventuella temarapporter 

• Omvärldsbevaka lagstiftning, föreskrifter med mera från skolmyndigheter och 
aktuell forskning och litteratur kring skolutveckling och kvalitetsarbete 

2.4 Rektor   
Rektor ansvarar för att: 

• Leda det systematiska kvalitetsarbetet i enlighet med nationella styrdokument, 
kommunens beslut och riktlinjer på den egna förskolan/skolan  

• Samarbeta med kollegor (chefsgrupp och ledarteam) och aktivt bidra i 
utvecklingen Lärandesektionens verksamheter  

• Ta fram årshjul och skriftliga rutiner för förskolans/skolans eget kvalitetsarbete  

• Identifiera och dokumentera i vilka processer det krävs samverkan, intern eller 
extern, för att verksamheten ska ha en god kvalitet. Ex. elevhälsans del i 
kvalitetsarbetet 

• Dokumentera och följa upp avvikelser såsom klagomål, synpunkter, tillbud och 
diskriminerings-/kränkningsanmälningar  

• Identifiera och dokumentera de processer och aktiviteter som verksamheten 
bygger på.  

• Huvudansvar för uppföljning, analys och utvecklingsplan på förskole-/skolnivå 
tillsammans med ledningsgrupp i förekommande fall 

• Sammanställa förskolans/skolans kvalitetsrapport 

2.5 Medarbetare på alla nivåer 
Varje medarbetare ansvarar för att: 

• Arbeta efter läroplansuppdraget och i övrigt gällande styrdokument, riktlinjer och 
rutiner 

• Kontinuerligt följa upp och analysera måluppfyllelsen i sin undervisning 

• Delta i enhetens gemensamma arbete med uppföljning och analys av mål och 
resultat 

• Samarbeta med kollegor för likvärdighet i bedömning och betygssättning i de 
verksamheter där det förekommer 

• Samarbeta med kollegor och aktivt bidra i utvecklingen av 
undervisningens/utbildningens kvalitet på förskolan/skolan 

• Rapportera brister i kvaliteten, missförhållanden, risker för att såväl barn och 
elever som verksamhet inte når de nationella målen för utbildningen   
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2.6 Barn/elever 
• Ska göras delaktiga efter ålder och förutsättningar i kvalitetsarbetet 

• Ska få möjlighet att lämna synpunkter i samtal, enkäter, dialog och andra former 

• Ska vara informerade om rutinerna för synpunkter och klagomålshantering 

2.7 Vårdnadshavare  
• Ska få möjlighet att lämna synpunkter i samtal, enkäter, dialog och andra former 

• Ska vara informerade om rutinerna för synpunkter och klagomålshantering 

3 Arbetsgång i kvalitetsarbetet  

Vårt kvalitetsarbete bygger på Skolverkets SKA-hjul (se bild) och utgår från kapitel 2 i 
läroplanerna på alla nivåer i sektionen. För att ha ett kontinuerligt SKA-flöde under året 
och inte göra all uppföljning och analys 
vid läsårsslutet har vi tagit fram ett 
årshjul-kvalitetshjul för förskola och ett för 
skola. Se bilagor. Dessa hjul kan med 
fördel kompletteras med egna moment 
som exempelvis föräldramöten, 
utvecklingssamtal och arbetsmiljörond. 
Varje enhet gör sin egen uppföljning, 
utvärdering och analys, men vi jobbar med 
samma strukturer och mallar och har ett 
gemensamt dokumentationssystem, SSK 
(Skolans Systematiska Kvalitetsarbete) i 
verktyget Stratsys. Det finns en separat 
manual framtagen till stöd för hur man 
dokumenterar i Stratsys. 

Kvalitetsarbetet sker i olika grupper i verksamheterna beroende på skolform och 
organisation. Starten bör vara i arbetslaget/på avdelningen i förskolan och i skolan hos 
den enskilde läraren (eller annan personal) som utvärderar och analyserar sin egen 
undervisning (arbetsinsats) och sedan jobbar tillsammans med ämneslag och/eller 
arbetslag. Det är inga skarpa gränser mellan följa upp och analysera utan som hjulet 
antyder går de in i varandra. Det är dock viktigt att tänka på att inte ha för bråttom från 
uppföljning till åtgärder. Först måste en ordentlig analys av samband och orsaker göras. 
Det är den största utmaning i det systematiska kvalitetsarbetet.  

3.1 Följa upp 
Vi startar med uppföljning av insatser, indikatorer (NP, enkäter, betyg etc.) och 
läroplansmål för att skaffa en nulägesbeskrivning. Det är viktigt att också följa upp 
förutsättningarna dvs. ekonomi, personal, lokaler, lärmiljön med mera.  
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Exempel på underlag till uppföljningen 

Förutsättningar – ekonomi, personal, tid, lokaler, material, utemiljö, 
tillgänglighet/utbud… 

Lifecare, Skola24, Agresso, PersoneC, Resursplanering i Stratsys 

Normer & värden – trivsel, trygghet, inflytande…  

Enkät, klassråd, elevråd, anmälningar kränkning, tillbud etc. 

Kunskapsresultat – kartläggning, IUP, måluppfyllelse, nationella prov, betyg, 
meritvärde, behörighet…  

Infomentor, Procapita, Itslearing, egen dokumentation 

Kvalitet på olika områden 

SIRIS, SCB, Kolada, BRUK, utvecklingssamtal, observationer i verksamheten, 
brukarråd… 

 

I vår nulägesbeskrivning är det viktigt att vi får med eventuella mönster i betyg och andra 
resultat. Hur ser det ut gällande kön, mellan klasser, jämförelse över tid, jämförelse med 
andra förskolor/fritidshem/skolor i kommunen/riket osv.  

Med utgångspunkt i den utveckling och måluppfyllelse vi ser hos barnen respektive 
eleverna kan vi sedan bedöma hur väl förskolan/skolan når läroplansmålen i kapitel 2. Till 
hjälp för att göra denna självvärdering i arbetslagen finns en Excel-fil där man 
dokumenterar sin värdering enligt modellen nedan. Kommentarer behövs bara om 
måluppfyllelsen är låg, något är anmärkningsvärt eller om målet har varit prioriterat 
under läsåret. På enheter där det finns mer än en avdelning, arbetslag/programlag bildar 
dessa värderingar underlag för enhetens gemensamma värdering av läroplansmålen och 
därefter för läroplansområdena. Detta förs in i Stratsys.  
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3.1.1 BRUK 
Skolverket har ett verktyg för självskattning av kvaliteten i alla Lärandesektionens 
verksamhetsformer som kallas BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet). Det 
finns tillgängligt i Stratsys och på Skolverkets webbplats. Det är en hjälp till att få syn på 
våra processer och utbildningens kvalitet och genom att jobba med det i arbetslag/grupp 
blir det en del i det kollegiala lärandet.  I materialet på webben ges också tips på vad man 
ska göra för att utveckla sin verksamhet inom de olika läroplansområdena. BRUK utgår 
från skollagen, läroplanerna och Skolverkets allmänna råd.  

3.2 Analysera 
När man har gjort sin uppföljning och skapat sig en bild av nuläget är det dags att göra en 
kompletterande utvärdering med nulägesanalys och utvecklingsbehov under respektive 
läroplansområde samt av de läroplansmål som varit prioriterade under året.  

Analysera vad som orsakar och påverkar resultaten och måluppfyllelsen. En analys 
handlar om att se samband mellan det man gör och de resultat man får. Processen, 
undervisningen, och resultatet, måluppfyllelsen, är inte viktiga var för sig; det är 
sambandet mellan dem som vi måste fokusera. En viktig del av en analys är alltså 
förståelsen av relationen mellan process och resultat. En följdfråga när vi analyserar 
resultaten måste då alltid vara ”vad kan/behöver jag/vi förändra i undervisningen för att 
barnen/eleverna ska nå längre i sin kunskapsutveckling?” Den andra delen av analysen 
handlar om samband mellan bakgrundsfaktorer och resultat. Bakgrundsfaktorer är till 
exempel ålder, kön, socioekonomisk bakgrund som föräldrars utbildning eller om man 
har invandrarbakgrund. Finns det skillnader i resultat mellan klasser, arbetslag eller 
lärare? Är undervisningen likvärdig? Tillämpas sambedömning både vid rättning av NP 
(nationella prov) och vid betygsättning?  

Analysera behöver vi göra både kontinuerligt i det dagliga arbetet och inför beslut om 
utvecklingsinsatser för kommande läsår. Analysen ska utgå från målen i kapitel 2 och 
kursplanerna och annat som kommit fram i uppföljningen. Förutom att koppla till 
undervisningen och bakgrundsfaktorer är det viktigt att vi också har med övriga 
förutsättningar som organisation, resurser, lokaler, läromedel m.m. i analysen. Glöm inte 
bort att använda relevant forskning!  

Syftet med analysen är att kunna bedöma var vi är, 
vart vi ska och hur vi ska nå dit. Utifrån analysen 
görs en gemensam bedömning av vilka läroplansmål 
och läroplansområden som ska vara prioriterade i 
utvecklingsarbetet kommande läsår på 
förskolan/skolan. När all uppföljning och 
utvärdering av läroplansområdena är gjord är det 
dags att sammanfatta och göra en slutlig analys av 
hur kvaliteten har varit i verksamheten under 
läsåret. Det är rektor som ansvarar för detta. Det 
gäller även ansvaret för momentet prioriteringar av vilka läroplansmål och 
läroplansområden som ska ligga till grund för nästa läsårs utvecklingsarbete. Mer om 
detta under avsnittet Planera. 
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Allt samlas i en Kvalitetsrapport som också ska innehålla redovisning och analys av 
förutsättningarna (ekonomi, personal mm.) för verksamheten. Kvalitetsrapporterna för 
enheterna ska vara klara senast den 31/8.  

Under hösten efter att enheterna färdigställt sina kvalitetsrapporter genomför 
huvudmannen (skolchef och utvecklingsledare) verksamhetsdialoger (se avsnittet forum 
för dialog) med elever, pedagoger och rektorer i varje förskoleområde och på varje skola. 
Genom detta bygger vi tillit och får samtal om resultat och utvecklingsbehov för att skapa 
bättre underlag för huvudmannens (KS) beslut om till exempel prioriteringar och insatser. 
Efter dialogerna gör huvudmannen sitt analysarbete och färdigställer sin kvalitetsrapport 
vid årsskiftet. 

3.3 Planera 
Planeringen ska resultera i en utvecklingsplan som 
görs i Stratsys (och Infomentor för förskolan). 
Planen utgår från analysen och de identifierade 
utvecklingsbehoven. De prioriterade läroplansmål och läroplansområden man beslutat 
om ska nu kompletteras med insatser-åtgärder vi behöver jobba med under det 
kommande året. De kan också pågå längre tid. Det gäller att inte jobba med för många 
prioriterade mål och insatser åt gången. Långsiktighet och 
uthållighet leder till kvalitet och hållbarhet.    

I planeringen av insatserna är det viktigt att ange: 

• Vad som ska göras 

• Hur det ska göras, vilka förutsättningar krävs 

• När det ska göras 

• Vem/vilka har ansvaret för genomförandet och 
uppföljningen 

• Förväntade effekter på kort och lång sikt  

Den sista delen som ska med i utvecklingsplanen är 
indikatorer/målkriterier. Hur kan vi se om målet uppnåtts? Hur 
utvärderar vi? Vilka indikatorer behövs? Ska eller kan det vara 
kvantitativt mätbart?  Självskattning? Observationer? Enkäter?  

3.4 Genomföra 
Ansvaret för hur huvudmannens övergripande planering utformas och genomförs ligger 
på förvaltningsledning (Lärandesektionen i Tranemos organisationsmodell) och den 
professionella nivån (rektor, lärare, förskollärare och annan personal), enligt Skolverket. 
Däremot behöver huvudmannen (KS) efterfråga en återkoppling av genomförandet för att 
kunna följa arbetet kontinuerligt och för att kunna hantera eventuella problem som 
uppstår.  

För att genomföra en verksamhet är det vissa förutsättningar som måste finnas. Skolverket 
tar upp fyra områden som är viktig att tänka på för huvudmannen, men också för 
rektorer. Det är god miljö för lärande, personal, organisation och resurstilldelning. Vilka frågor 

Allt är viktigt, men allt är 
inte viktigast! 
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man behöver ställa sig och vad styrdokument ställer för krav finns sammanställt på 
Skolverkets webbplats. https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-
skolan/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola/huvudmannens-systematiska-
kvalitetsarbete#h-Forutsattningarforverksamhetensgenomforande  

Vi jobbar på utifrån vårt grunduppdrag (läroplanen) och utvecklingsplanen med de 
prioriterade målen. Genomföra och följa upp går precis som analysen in i varandra. Med 
jämna mellanrum behöver vi stanna upp och stämma av våra insatser för att försäkra oss 
om att de leder mot de mål vi prioriterade i planeringen. Om vi kontinuerligt reflekterar 
och dokumenterar framgångar, svårigheter och eventuella justeringar i genomförandet, 
har vi sedan ett bra underlag för utvärdering av insatserna. Reflektionerna bidrar också 
till ett kollegialt lärande.  

Cirkeln är sluten och vi börjar om från början… 

3.5 Verksamhetsspecifikt  

3.5.1 Förskola 
I förskolan jobbar vi med att, utifrån kvalitetsrapportens analys och utvecklingsområden 
för kommande läsår, planera och följa upp arbetet i lärplattformen Infomentor. Där lägger 
man in de prioriterade läroplansmålen och planeringen av vad och hur man ska arbeta 
tillsammans med barnen i dokumentationsrum enligt modellen: a. Vilket är vårt uppdrag? 
(prioriterat mål) b. Hur jobbar vi detta år för att barnen ska ges möjlighet att utvecklas mot 
målen? (insatser/aktiviteter) c. Hur ser det ut i verksamheten och hos barnen när 
utveckling pågår? (indikatorer/målkriterier). Kvalitetsarbetet finns nära verksamheten och 
är en del av vardagsarbetet. Företrädare för huvudmannen har kontinuerliga träffar med 
nyckelpersoner på förskolorna för att styra, stödja och följa upp kvalitetsarbetet.  

3.5.2 Fritidshem 
Fritidshemmen jobbar både i Infomentor och i Stratsys med sitt kontinuerliga planerings- 
och uppföljningsarbete. Arbetet i fritidshemmet styrs av kapitel 1-2, 4 i Lgr 11 och är ett 
komplement till skolan.   

3.5.3 Grundskola och grundsärskola 
Dokumentation av kunskapsuppföljning på individnivå, pedagogisk planering och 
återkoppling till eleverna sker i Infomentor. Detta utgör del av underlagen för 
uppföljningen som sedan sker på grupp-, skol- och kommunnivå. Utöver detta används 
också G-suite för kommunikationen med eleverna. 

3.5.4 Gymnasiet och vuxenutbildningen 
Dokumentation av kunskapsuppföljning på individnivå, pedagogisk planering och 
återkoppling till eleverna sker i Itslearning. Detta utgör del av underlagen för 
uppföljningen som sedan sker på grupp-, skol- och kommunnivå. Utöver detta används 
också G-suite för kommunikationen med eleverna. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola/huvudmannens-systematiska-kvalitetsarbete#h-Forutsattningarforverksamhetensgenomforande
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola/huvudmannens-systematiska-kvalitetsarbete#h-Forutsattningarforverksamhetensgenomforande
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/systematiskt-kvalitetsarbete-i-skola-och-forskola/huvudmannens-systematiska-kvalitetsarbete#h-Forutsattningarforverksamhetensgenomforande
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3.5.5 Sektionsnivå 
På sektionsnivå sker först uppföljnings- och analysarbetet i verksamhetsspecifika 
rapporter för förskola, fritidshem respektive grundskola. Underlagen till dessa är 
enheternas kvalitetsrapporter och huvudmannens egna analyser. Detta sammanfattas 
sedan tillsammans med huvudmannens egen uppföljning och analys av grundsärskola, 
gymnasium och vuxenutbildning till en övergripande kvalitetsrapport för 
Lärandesektionen. Om kvalitetsarbetet eller andra initiativ visar på behov av fördjupande 
uppföljningar och analyser kan detta göras i kompletterande Temarapporter. 

4 Forum för dialog 

Dialog och tillit är avgörande för att utveckla ett gemensamt ansvar för att alla barn och 
elever ska kunna nå målen. Som ett komplement till resultatuppföljning, utvärdering och 
analys behöver vi prata med varandra, inte om varandra, för att synliggöra 
förbättringsområden och planera åtgärder.  

Dialoger som avses här är mer planerade och strukturerade än de spontana samtal och 
möten som sker kontinuerligt.  

4.1 Dialoger på enhetsnivå 
Exempel på dessa dialoger som främst sker mellan barn, elever, 
vårdnadshavare och personal är barnråd, klassråd, elevråd, 
studeranderåd och brukarråd. Till denna kategori kan man också räkna föräldramöten och 
utvecklingssamtal.  

4.2 Kunskapsdialog  
Kunskapsdialogen genomförs två gånger per läsår. Det är en uppföljning 
och analys av aktuella terminsbetyg respektive läsårsresultat. 
Utvecklingsledaren gör en sammanställning och enklare analys för presentation och 
diskussion i rektorsgruppen samt på kommunstyrelsen. Den fördjupade analysen på 
kommunnivå presenteras senare i Lärandesektionens kvalitetsrapport.  

4.3 Elevdialog   
Elevdialog genomförs på hösten när skolorna har lämnat in sina 
kvalitetsrapporter. Skolchefen träffar tillsammans med 
utvecklingsledare elevrepresentanter för ett samtal på respektive grundskola, Tranemo 
Gymnasieskola samt vuxenutbildningen. Den sker i anslutning till verksamhetsdialogen.   

4.4 Verksamhetsdialog 
Verksamhetsdialogen genomförs på hösten när förskolorna och skolorna 
har lämnat in sina kvalitetsrapporter. Först genomförs de i skolan och 
sedan i förskolan. Skolchef och utvecklingsledare träffar representanter ur personalen för 
samtal om årets resultat och utvecklingsbehov på förskolan/skolan. Dialogen avslutas 
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med rektor/bitr. rektor om det som kommit upp i dialogerna med personal och ev. 
elevdialog. Kvalitetsrapporten är en del av underlaget i dialogen med både personal och 
skolledning.  

4.5 Kvalitetsdialog 
Kvalitetsdialogen genomförs när Lärandesektionens kvalitetsrapport 
presenteras. Dialogen sker i januari med kommunstyrelsen (KS), 
skolchef, utvecklingsledare och rektorer. Den innehåller också en fördjupande del som 
fokuserar någon/några verksamhetsformer per gång. 

4.6 Professionsdialog - Lärstämma  
Lärstämman är en dialogform som möjliggör för KS att träffa personalen 
i Lärandesektionens olika verksamhetsformer i en planerad och 
strukturerad form. Den genomförs vartannat år i anslutning till den 
kommungemensamma kompetensutvecklingsdagen i mars. Upplägget kan variera mellan 
åren. Men utgångpunkten är ett aktuellt tema med något inspel av föreläsare eller 
liknande som sedan följs av diskussionsgrupper med politiker och personal tillsammans. 
Huvudansvaret för planeringen har sektionens utvecklingsledare i samarbete med 
Servicesektionen. 

4.7 Brukardialog - Skolprat  
Vartannat år i april under en eftermiddag och kväll genomförs 
dialogtillfällen där KF- och KS-politiker träffar elever respektive 
vårdnadshavare. Skolprat genomförs under ett tillfälle men i två 
delar.  

Första delen av Skolprat sker på eftermiddagen där eleverna får prata med politikerna om 
vad de har för synpunkter på sin skolgång och på hur det är att vara ung i kommunen. 
Det är ett dialogtillfälle som genom att det både tar upp skola och fritid kan möta de 
behov av dialog med unga som politiken har framfört önskemål om. Representantskapet 
utgår från Elevråden.   

Den andra delen av Skolprat fortsätter under tidig kväll med vårdnadshavare som får 
tillfälle att diskutera frågor kopplade till kommunens verksamheter inom förskola och 
skola, men också annat som kan beröra deras barn och unga i relation till kommunen. 
Representantskapet utgår från Brukarråden eller motsvarande.  

Modellen för Brukardialogen (både elev- och vårdnadshavardelen) kan exempelvis utgå 
från en variant av ”Demokratitorg” som Västra Götalandsregionen jobbat mycket med. En 
beskrivning av modellen finns tillgänglig på Västra Götalandsregionens webbplats. I 
korthet går det ut på att man i en stor lokal har stationer där politiker och 
samtalssekreterare finns. Varje station har ett samtalsämne och deltagarna går runt mellan 
stationerna och får diskutera vad man tycker om ämnena. Detta ger en bra möjlighet till 
dialog mellan politiker och i vårt fall elever respektive vårdnadshavare.  

Huvudansvaret för planeringen har sektionens utvecklingsledare i samarbete med 
Servicesektionen och Samhällsutvecklingssektionen.  
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6 Bilagor 

6.1 Kvalitetshjul Lärandesektionen förskola 

6.2 Kvalitetshjul Lärandesektionen skola 

6.3 SKA: Vem gör vad – förskola?  

6.4 SKA: Vem gör vad – skola? 
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KVALITETSHJUL  
- förskolan 

JANUARI 
Dokumentera och reflektera i 
dokumentationsrummen. Behöver vi 
ändra insatserna? 

DECEMBER 
Halvårsavstämning. Vad har vi arbetat med? 
Hur? Var befinner sig gruppen i relation till 
målen? Vad behöver vi förändra? Är vi på väg 
mot målen? Vilka fler mål har gruppen mött 
på resan, förutom de prioriterade?  
Avstämning för hela förskolan tillsammans 
med rektor. 

FEBRUARI 
Arbeta och dokumentera i 
dokumentationsrummen. Är vi på 
väg mot målen? Vilka fler mål har 
barnen mött på resan? 

SEPTEMBER 
Fortsatt arbete med 
dokumentationsrum (Infomentor). 
Fastställ insatser, ansvarig lägger in i 
utvecklingsplanen (Stratsys). 
 

OKTOBER 
Arbete i 
dokumentationsrum.  

 

APRIL 
Arbete i dokumentationsrum och 
portfolio. Dags att observera igen för att 
kunna jämföra nuläget och 
observationen från augusti. 

MARS 
Se igenom barnens 
dokumentation/portfolio. Är vi på 
banan?   
Uppföljning: Normer och värden 
Barns delaktighet och inflytande 

   
 

MAJ 
Arbetslaget börjar sammanställa 
och analysera i 
dokumentationsrummen i 
Infomentor för att sedan föra över i 
Stratsys. 

NOVEMBER 
Dokumentera och reflektera i 
dokumentationsrummen.  
Avstämning för att se om alla individer 
på något sätt är med i aktiviteterna.  
Uppföljning: Förskola och hem 
Övergång och samverkan 
 

JUNI 
Förskola med fler avdelningar: Ansvarig 
förskollärare från varje avdelning träffar 
rektor för att sammanställa resultatet för 
hela förskolan. Analys tillbaka från rektor i 
augusti. Arbetet dokumenteras i Stratsys.  
 

JULI 
Förskolan har 
semesterperiod 

AUGUSTI 
Mål i utvecklingsplanen (Stratsys) utifrån 
kvalitetsanalysen. Gemensamma mål för hela 
förskolan.  
På KU-dagen diskuterar vi prioriterade mål 
och hur vi ska arbeta. Insatser (tema/projekt) 
kan vara olika på avdelningarna. Påbörja 
dokumentationsrum i Infomentor 
Observation i barngrupperna. 
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