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1. Inledning – uppdraget 

I Arvidsjaurs kommun är skolan en av de mest omfattande och mångfacetterade verksamheter 
som faller inom kommunens ansvar, som s.k. huvudman. Skolans komplexitet kommer ur själva 
uppdragets ”tyngd”: att utifrån varje enskild elevs förutsättningar stödja var och en av dem i 
deras arbete att nå de nationellt uppsatta målen – kunskapsmål som sociala mål. Skolan 
påverkas i hög grad av flera utanförliggande faktorer. Politiska, ekonomiska, sociala, kulturella 
och andra fenomen och trender påverkar arbetet inom skolan och förutsättningarna för skolan i 
samhället. Trycket och kraven på skolan är också stort jämfört med andra verksamheter. Internt 
från politiker, tjänstemän, chefer, medarbetare och elever, men också externt från staten, 
vårdnadshavare, medborgare och media. Komplexiteten kommer sig också av att skolan, som 
näst intill ingen annan verksamhet, har ett uppdrag som sträcker sig över årtionden: de barn 
och elever som började grundskolan hösten 2016 kommer ut i arbetslivet tidigast från år 2028, 
där de sedan ska vara yrkesverksamma fram till år 2075 eller senare. Detta ger perspektiv på 
skolans stora och komplexa uppdrag. 

Grundskoleverksamheten i Arvidsjaurs kommun har tidigare nationellt sett rankats högt, men 
har sjunkit i ranking, tillsammans med elevernas kunskapsresultat de senaste åren. Inte minst 
SKL1:s ”Öppna jämförelser” för grundskolan har visat på en nedåtgående trend de senaste fem 
åren. Här ser vi som utredare en stor möjlighet att agera betydligt mer systematiskt och 
kontinuerligt på den här typen av nationella rankingar och resultat, både från politiskt som 
lednings- och tjänstemannahåll. 

Denna rapport hoppas vi ska ge en bild av de möjligheter och utmaningar som finns inom 
grundskoleverksamheten i Arvidsjaur. Rapporten innehåller avslutningsvis ett dussintal 
rekommendationer, förslag till åtgärder, som är tänkta att utgöra del av ett viktigt kortsiktigt 
som långsiktigt arbete, för att utveckla grundskoleverksamheten inom kommunen. Allt med 
eleverna och deras bästa resultat och utbildning i full fokus – både kunskapsmässigt och kring 
de mer mjuka sociala värdena. 

Det vi i rapporten ska fokusera på är att lämna förslag på rekommendationer, så att hela 
utbildningsorganisationen i Arvidsjaur, på kort och på lång sikt, än mer kan stärka och förbättra 
hela skolkulturen, dess strukturer och ledarskap, oavsett vilka personer som sitter i olika 
positioner. Vi har valt att titta bredare än till enstaka individer och roller, då vi är övertygade om 
att en skolorganisation måste fungera oavsett vilka personer som sitter i olika funktioner och 
roller. Det vi kan notera och som skyndsamt måste hanteras, är det missnöje, den oro och 
uttryck av ”rädsla”, för ledningsfunktioner i olika positioner, som vi hör och läser om. 
Kring detta förbättringsarbete återkommer vi i våra rekommendationer. 

Huvudsyftet med genomlysningen av grundskolans verksamhet är att skapa de allra bästa 
förutsättningar för en långsiktigt väl fungerande grundskoleverksamhet, där ett (1) viktigt mål 
är att samtliga elever klarar kunskapskraven, d.v.s. går ut grundskolan med minst godkända 
betyg, gärna bättre än så. 

En hög utbildningsnivå och goda kunskapsresultat är viktiga förutsättningar för hela 
Arvidsjaurs kommuns framtida positiva utveckling och konkurrenskraft. Det kan få som effekt 
att kommunen behåller sina unga medborgare över tid, att en större nyinflyttning av personer, 

                                                   
1 SKL, Sveriges Kommuner och Landsting 
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familjer, företag och tjänster kan ske, att ”utflyttare” vänder hem etc. En höjd utbildningsnivå 
kan också innebära allt sundare och friskare medborgare. 

Att genomföra en genomlysning innebär också att lägga ett begripligt pussel av spridda 
pusselbitar. Det innebär att sammanställa och göra greppbart, för långsiktigt hållbara beslut för 
Arvidsjaurs kommuns grundskolor. Framför allt handlar en genomlysning om att se vad detta 
pussel visar och berättar om framtida insatser och resultat, för en attraktiv och framgångsrik 
skola och utbildning – för varje barn och elev, varje dag. 

I vårt uppdrag har bland annat ingått att göra en nulägesbeskrivning, att gå igenom olika 
underlag, intervjua olika roller och funktioner, personer och grupper samt genomföra 
enkätundersökningar. Vidare har vi processlett arbetet genom bl a föräldradialog och workshop. 

Vi redovisar här uppdraget i form av en rapport med förslag till utvecklingsplan för 
grundskoleorganisationens utveckling, s.k. rekommendationer. Allt med syfte att Arvidsjaurs 
kommun över tid ska uppfylla grundskolans uppdrag, alla elever i mål samt höja dess kvalitet 
och attraktionskraft. Rapporten är tänkt att stödja de kommande besluten och inriktningarna 
för Arvidsjaurs grundskolor. Vi är också väl medvetna om att utvecklingsarbeten redan pågår 
inom grundskoleverksamheten och på skolorna, för att bl a höja nivån på kunskapsresultaten. 

Begreppen kultur, struktur och ledarskap har varit viktiga utgångspunkter i vårt arbete, då 
dessa i sitt innehåll och betydelse bildar basen för en god och välmående organisation. Till dessa 
begrepp har vi kopplat de underlag vi fått ta del av från kommunen, de möten och samtal vi haft 
med personer och grupper samt till skolforskning och beprövade erfarenheter från andra 
kommuner, politiker, utbildningschefer/tjänstemän, rektorer, lärare/pedagoger i Sverige. 

I oktober 2016 tilldelades vi, HRM Affärsutveckling AB, uppdraget och tackar här Arvidsjaurs 
kommun för förtroendet. Vi tackar också alla de som vi på olika sätt och sammanhang fått möta 
och samtala med. Det är med stort intresse och ödmjukhet vi närmat oss och genomfört denna 
genomlysning. Vi vet att det självklart inte bara finns ett svar och en sanning i detta arbete, utan 
denna rapport ska visa det som vi kunnat höra, läsa och se, förstå och analysera. Vi hoppas nu 
på en fortsatt positiv utvecklingsresa för Arvidsjaurs grundskoleverksamhet – med varje elev i 
fokus, hela tiden – där ordet TILLSAMMANS är ett givet ledord! 

2. Sammanfattning 

Utbildning och skola är en mycket viktig fråga för Arvidsjaurs kommun och dess framtid, 
kanske den allra viktigaste. Att ge alla elever en likvärdig utbildning av högsta kvalitet, med rätt 
resurser och verktyg, som gör att de kan utvecklas optimalt och göra medvetna livs- och 
yrkesval, är avgörande för detta. 

Den dubbla styrningen av skolan – dels från staten, dels från kommunen – ställer stora krav på 
Arvidsjaurs kommun som huvudman, men också på de professionella på förvaltningen och 
skolorna. Kommunen har som huvudman ansvaret för en likvärdig och kompensatorisk skola, 
för den övergripande organisationen och resurserna för utbildningen, medan målen för skolan 
är nationellt fastställda och gäller hela riket. Genom resursfördelning till och mellan skolor har 
huvudmannen möjligheter att påverka förutsättningar för att alla elever ska kunna nå de 
nationella målen samt må bra. Rektor är här en avgörande nyckelspelare och har, förutom 
statens krav i skollag och läroplan, ett lokalt uppdrag att uppfylla kommunens olika mål. Det är 
rektor som leder och samordnar den pedagogiska verksamheten och ansvarar för elevernas 
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kunskapsresultat och måluppfyllelse samt skolans kvalitet. Lärarna är avgörande för 
undervisningen och dess kvalitet samt de som genomför arbetet med eleverna i deras 
kunskapsutveckling, allt i nära samverkan med kolleger, skolledare och 
vårdnadshavare/hemmen.  

Under vårt arbete har vi enligt uppdrag genomfört en nulägesbeskrivning och gått igenom 
underlag, intervjuat politiker, tjänstemän, lärare/skolpersonal, fackliga parter, elever och även 
haft kontakt med vårdnadshavare/medborgare. Vidare har vi processlett arbetet genom att 
förbereda och genomföra workshop samt föräldradialog, med politiker och föräldrar. Vi har 
mötts både av ett positivt och professionellt hantverk, men också, som alltid, av delar som 
behöver och kan utvecklas och bli bättre – allt för varje elevs bästa utbildning och skolgång, att 
nå kunskapskraven. Förbättringsområden som bör prioriteras – och där det krävs fortsatt och 
omgående hantering – som handlar om ledarskap och kultur samt det systematiska 
kvalitetsarbetet. Mer om detta i rapporten längre fram. 

Som svar på själva ursprungsfrågan, hur kunskapsresultaten kunde rasa så fort och djupt, finns 
inte ett (1) givet svar, men försämrade betyg och meritvärden är en del. Benar vi i det kan vi 
ändå konstatera att ett gediget systematiskt kvalitetsarbete - i alla led (huvudman, rektor, 
lärare) – med bland annat en god kultur, ett gott ledarskap, tydlig kommunikation, tidiga 
insatser och strukturerade stadieövergångar, på allvar säkrar elevernas skolresultat och 
växande. Det vi vet är att Arvidsjaurs grundskolor har presterat mycket goda kunskapsresultat 
för ett antal år sedan och nu är målsättningen givetvis att nå tillbaka dit igen – och befästa den 
positionen över tid. Rapportens rekommendationer hoppas kunna visa på flera vägar till detta. 
Därefter är det politiker och tjänstemän som tydligt och handfast måste visa vägen i praktiken 
över de närmaste åren, i samverkan med andra och framför allt TILLSAMMANS i kommunen. 

Sammanfattningsvis i rubrikform ser våra rekommendationer ut som här under. Dessa reder vi 
ut mer, längre fram i rapporten. 

Kultur: 

 Gör en kulturförflyttning 

 Skapa trygghet och tillit 

 Tydliggör och stärk roller, ansvar och relationer 

 Höj förväntningarna 

 Återta stoltheten för grundskolan 

Struktur: 

 Stärk det systematiska kvalitetsarbetet 

 Kommunicera, kommunicera, kommunicera 

 Sätt in tidiga insatser och stärk elevhälsans roll 

 Säkra resursfördelningen 

Ledarskap: 

 Tydliggör och professionalisera ledarskapet 

 Skapa förändringsledning och ständigt förbättringsarbete 

 Lyft fram kompetenta lärare 
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Av de rekommenderade utvecklingsområdena kan vi se några som är högt prioriterade. För att 
lyckas skapa en mer attraktiv och kvalitativ skola, en höjd utbildningsnivå med höjda 
kunskapsresultat och nöjda elever, lärare och vårdnadshavare, måste Arvidsjaurs kommun: 

 arbeta brett med beteenden, attityder och värderingar – omsätt kommunens 
värdegrund i praktiken, på allvar, tillsammans! 

 arbeta med att stärka ledarskapet i alla led – agera professionellt och skyndsamt där 
ledningen inte fungerar tillfredställande! 

 förbättra kommunikationen – i alla led, från politiker och förvaltningens tjänstemän till 
rektorer, lärare, elever och hemmen/vårdnadshavarna! 

 stärka samsynen, tilliten och förtroendet – i alla led, från politiker och tjänstemän till 
rektorer, lärare, elever och hemmen/vårdnadshavarna! 

 stärka det systematiska kvalitetsarbetet – genom hela styrkedjan2!  

Så vad hände med ”skolresultaten” – ett ”jack i skivan”, en nedåtgående trend och/eller beror 
det på helt andra saker? 

I en liten kommun med få elever påverkar de facto några få elevers sämre betyg totalresultatet, 
än i en större. Vi tror att de allt sämre resultaten (ranking SKL:s Öppna jämförelser, 
betyg/meritvärden) från 2011 och den dramatiska sänkningen 2014, till stora delar beror på att 
det systematiska kvalitetsarbetet inte har fungerat tillfredställande. Detta genom hela 
styrkedjan – från den enskilda eleven och lärarna/pedagogerna, till rektor, förvaltningschef 
(huvudmannens utsedda tjänsteman) och nämndens politiker. Om denna kedja arbetar 
systematiskt med att tidigt signalera och agera på elevernas behov, ger tidigt insatta åtgärder 
med stöd av bl a elevhälsan, tittar på resultat och effekter etc, kan ”skolresultaten” se bättre ut. 

Att ha koll på läget, på varje elevs utveckling hela tiden, är avgörande för att nå goda och 
förbättrade kunskapsresultat, att kunna stötta med rätt insatser i tidigt skede och kunna svara 
på frågan varför det blev som det blev när vi gjorde som vi gjorde. Ett ständigt 
förbättringsarbete – i alla led. 

Avslutningsvis, är det av synnerligen stor vikt att ett stabilt ägarskap nu tas för det fortsatta 
förbättringsarbetet, ett samlat grepp, där kommunen skapar ett offensivt 
skolutvecklingsprogram över tid (ex v för åren 2017-2021), med start redan under våren 2017. 
Här måste samtliga intressenter inom kommunen finnas med, från högsta politiska och 
tjänstemannaledning till rektorer, lärare/pedagoger och skolpersonal. Även elever och 
vårdnadshavare ska givetvis finnas med i detta viktiga arbete. Det är endast TILLSAMMANS 
som Arvidsjaurs kommun gör detta till något bra och långsiktigt framgångsrikt. 

3. Rapportens struktur och metod 

Denna genomlysning är ett direkt uppdrag från Arvidsjaurs kommunfullmäktige, via Presidiet, 
och rapporten är i första hand skriven för kommunens politiker, tjänstemän och 
grundskoleverksamhetens medarbetare. Vår ambition är att rapporten ska vara lättläst och 
begriplig, även för den som i övrigt är intresserad. 

                                                   
2 Styrkedjans fyra länkar: elever, lärare, rektorer och huvudmän har alla viktiga roller att spela för att 
tillsammans skapa en bra skola. Tillsammans bildar de skolans lokala styrkedja. 
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Rapporten ger inledningsvis viss bakgrundsinformation för att skapa förförståelse för läsaren. 
Därefter tittar vi in på nuläget och de processer som arbetet genomgått. Avslutningsvis lämnar 
vi våra rekommendationer över utvecklingsområden utifrån det givna utredningsuppdraget. 
Rapportens rekommendationer är tänkta att ligga till grund för politikernas kommande beslut 
för en bättre grundskoleverksamhet i Arvidsjaurs kommun, där alla elever minst ska nå målen 
med fullständiga betyg, gärna bättre än så. De ska alltså nå de nationella kunskapskraven. 

Vår modell för utredningar bygger på Kyléns och Burells ”Sju-stegsmodell”. En modell för 
effektiva och framgångsrika genomlysningar, som i korta drag delas in i följande steg: 

 Uppdrag 
1. Bakgrund – för att klargöra fokus i genomlysningen 
2. Inriktning – för att styra upp arbetet 

 Råjobb 
3. Detaljplanering – för att hitta rätt 
4. Insamling – för att spegla verkligheten (”trålning” av underlag och data) 
5. Sammanställning – för att få överblick 

 Resultat 
6. Analys och konsekvensbeskrivning – för att tolka och förstå 
7. Slutsats – för att få fram rekommendationer för beslut och kommande arbete 

 Avslut 

Som avslutning på uppdraget lämnas denna rapport, onsdagen 29 mars 2017, över till 
kommunfullmäktiges ordförande, för vidare utvecklingsarbete. 

Efter avslutat uppdrag sker en gemensam utvärdering av uppdragets genomförande i sig. 

Vi vill här också passa på att betona vikten av att det i ett kommande utvecklingsarbete behövs 
en stor medvetenhet om förändrings- och förbättringsarbete i sig, både lokalt på grundskolorna, 
centralt på förvaltningen, i barn- och utbildningsnämnden samt hos elever och vårdnadshavare. 
Detta innebär bland annat att samtliga involverade görs medvetna om och engagerade i de 
processer, som ryms inom ramen för ett långsiktigt positivt förbättringsarbete. Värdeord som 
kommunikation, öppenhet och tydlighet blir viktiga i detta arbete – i alla led. 

4. Rapportens insamlade underlag 

Det insamlande bakgrundsmaterialet har bestått av kommunens, förvaltningens, skolornas och 
andra olika nationella underlag, elev- och medarbetarenkäter, intervjuer, möten med flera 
personer och grupper, dialoger och workshop. All insamling har skett som ett slags ”trålning av 
data”. 

Underlagen har bland andra varit: 

 Betygsuppföljningar och analyser under flera läsår, Fridhemskolan åk 7-9 

 Brev och epost från medborgare, medarbetare med flera  

 Enkätsvar: enkät till politiker, tjänstemän, skolledare, lärare och skolpersonal, fackliga och 
elever 

 Föräldradialog, 30 november 2016, Medborgarhuset 

 Inspektionsrapport Arbetsmiljöverket, 2015 

 Intervjuer med ett 50-tal politiker, tjänstemän på utbildningsförvaltningen, rektorer, 
biträdande rektorer, lärare och skolpersonal, fackliga företrädare, barn- och elevgrupper 
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 Litteratur om ”skolan”, framgångsrika organisationer, skolor och ”skolkommuner” mm 

 Lokal och nationell statistik kring elevunderlag, invånarantal mm 

 Medarbetarenkät psykosociala arbetsmiljö, 2017 

 Telefonsamtalsamtal med medborgare och medarbetare 

 Underlag från Skolinspektionen 

 Underlag från Skolverket 

 Underlag från kommunens revisorer och PwC för flera år 

 Workshop, 9 februari 2017, med politiker, tjänstemän, lärare, fackliga parter och elever 

Utifrån dessa och andra underlag har vi påbörjat arbetet med att försöka hitta ett nuläge för 
Arvidsjaurs grundskoleverksamhet. 

5. Nuläge 

Vi definierar nulägesbeskrivningen genom att visa på en bred bild av grundskoleverksamheten, 
en sammanställning av en del fakta, tidigare och aktuella underlag, resultat samt förutsättningar 
för den kommunala grundskolan i Arvidsjaurs kommun. 

Den statliga och kommunala styrningen (skollag, läroplan, författningar, kommunallag, 
översiktsplan m fl) är givetvis också en del av ett nuläge (förutsättningar), som huvudman och 
grundskolor har att förhålla sig till och arbeta utifrån. 

Det är vad vi läst, hört och sett som bildar grunden till det nuläge vi presenterar. 

Här tittar vi bland annat in på några resultatbilder för Arvidsjaurs grundskolor. 

Några fakta för grundskolan 
Vi har tagit del av uppgifter för grundskolan (Barn- och utbildningsförvaltningen samt 
Skolverket), varav här några, läsåret 2016/2017: 
• Tre fysiska grundskolor: 

• Parkskolan (F-6): 44 elever 
• Ringelskolan (F-6): 408 elever 
• Fridhemskolan (7-9): 194 elever 

• Inalles 646 elever, där vi ser att elevantalet i genomsnitt legat på ca 650 elever sedan 2013. 
• Grundskolan har ca 10 elever per heltidstjänst/lärare, vilket är något lägre antal elever än 

”kommungruppen” (11 elever per heltidstjänst) och riket (12 elever per heltidstjänst). 
• Det finns drygt 140 medarbetare (hel- och deltidsarbetande samt tjänstlediga) inom 

grundskoleverksamheten, som avser grundskolorna samt förvaltningen. 
• Givetvis finns också en Barn- och utbildningsnämnd (politiker) och en Barn- och 

utbildningsförvaltning (tjänstemän). 

Resultat 
Kring begreppet resultat och framför allt ”skolresultat” kan vi göra en indelning i kunskapsmål 
och sociala mål. Kunskapsmålen handlar ofta om meritvärden (genomsnittligt betygsvärde), om 
andelen som lämnar grundskolan med godkända betyg, om andelen som når gymnasiet, om 
nationella prov och internationella tester (ex v PISA, TIMSS), om andelen som fullföljer 
gymnasiet mm. Men grundskolan har också uppdraget att utveckla individer till harmoniska 
människor och samhällsmedborgare, demokratiuppdraget. Det här området är svårare att fånga 



 

 
 
 
9 

 

och mäta, men stöd ges ex v från Skolverket i deras BRUK3-material (Bedömning Reflektion 
Utveckling Kvalitet). 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Öppna jämförelser Grundskolan4 
Vi har gått igenom en del skolresultat för Arvidsjaurs grundskolor över tid, för att se hur 
kommunen rankas i några nationellt årligt återkommande kommunjämförelser. 
Sveriges kommuner och landsting, SKL, har under mer än tio år genomfört s.k. ”Öppna 
jämförelser” för Sveriges grundskolor, där kommunen kan jämföra resultat och 
resursindikatorer på kommunnivå, med övriga riket. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, 
ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal. 
Sedan 2012 har dessutom elevenkäten ”Elevernas syn på undervisning” också ingått som en del 
i Öppna jämförelser, den sociala delen är där en viktig del. 
Syftet är att ge en översiktlig bild av resultaten i skolan, både nationellt och för respektive 
kommun. Politiker, tjänstemän, skolledare och lärare kan använda rapporterna för att fördjupa 
sin analys om skolans resultat och diskutera olika åtgärder för förbättringar. På så sätt kan 
Öppna jämförelser användas som underlag för att klokt systematiskt styra verksamheten mot en 
högre och bättre kvalitet. Det här är vi övertygade om leder till större framgång för eleverna och 
Arvidsjaurs grundskolor – och är en del i våra rekommendationer. 

Arvidsjaurs grundskolor har under de senaste åren haft en markant nedåtgående trend mot 
sämre resultat och ranking. I SKL:s Öppna jämförelser för grundskolan 2010 och 2011 rankades 
Arvidsjaur bland de bästa i landet, total rankingplats nummer 3 (2010) och 8 (2011). 
Vi ser det som särdeles viktigt att använda dessa resultat för att fördjupa analysen och 
förståelsen för skolans och elevernas resultat och diskutera åtgärder och insatser för 
förbättringar. Det gäller brett i hela styrkedjan5, framför allt hos politiken, tjänstemännen på 
övergripande nivå samt med rektorerna. Den lokala viktiga styrkedjan består av lärare, rektorer, 
tjänstemän och politiker, där alla har viktiga roller att spela för att TILLSAMMANS skapa den 
bästa möjliga utbildningen och grundskolan. Givetvis är både elever och 
vårdnadshavare/hemmen avgörande parter i att skapa den bästa möjliga skolgång för varje barn 
och elev. Här behövs ett nära, tätt och tillitsfullt samarbete genom hela grundskolan. 

                                                   
3 BRUK är ett verktyg från Skolverket för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd 
i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är 
framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. 
4 I SKL:s Öppna jämförelser Grundskola jämförs resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans 
resultat beskrivs utifrån betyg i årskurs 6 och 9, ämnesprov i årskurs 3 och resurserna utifrån uppgifter 
om kostnader och personal. 
5 Elever, lärare, rektorer och huvudmän har alla viktiga roller att spela för att tillsammans skapa en bra 
skola. Tillsammans bildar de skolans lokala styrkedja. 
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Även om rankingen totalt sett dalat de senaste åren kunde vi i den senaste jämförelsen i 
november 2016 se positiva tendenser, där ex v meritvärdena höjts och behörigheten till 
gymnasiets yrkesprogram ökar på nytt. Om detta är en ihållande trend vet vi först om några 
läsår. 

År Sammanvägt värde, 

resultat/ranking (där 1 = 

högst rankad i landet) 

2016 211 

2016 266 

2015 277 

2014 82 

2013 71 

2012 43 

2011 8 

2010 3 

2009 170 

Tabell: Arvidsjaurs kommuns placeringar i SKL:s Öppna Jämförelser Grundskolan, 2009-2016. 
År 2016 publicerades två Öppna jämförelseomgångar (vår respektive höst). 
Ju lägre värde/siffra ju bättre resultat, 1-290 (kommuner). 
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Graf: Arvidsjaurs kommuns placeringar i SKL:s Öppna Jämförelser Grundskolan, 2009-2016. 
Ju lägre värde/siffra ju bättre resultat, 1-290 (kommuner). 
År 2016 publicerades två Öppna jämförelseomgångar (vår respektive höst). Höstens uppgifter hänför sig till läsåret 
2015/2016. 

Rankingar görs också av bl a fackförbunden, som här under Lärarförbundets ”Bästa 
skolkommun” (2013-2016). Det man slås av är de stora hoppen i placeringarna. 

År Lärarförbundets ranking 

”Bästa skolkommun” 

(där 1 = högst rankad i 

landet) 

2016 245 

2015 252 

2014 25 

2013 81 

Orsakerna till ”kunskapsraset” är säkerligen flera och mer eller mindre påverkande. Vi vet också 
att Arvidsjaurs grundskolor över tid fluktuerar i sina meritvärden och rankingplaceringar. 
Här under några möjliga förklaringar till ”raset” samt delar som kan bli bättre och mer effektivt: 

 I en mindre kommun med få elever slår ”toppar och dalar” hårt i statistiken. I Arvidsjaur 
finns relativt få elever per årskull och varje elevs slutbetyg i åk 9 påverkar mycket i 
statistiken, mellan 1,5-2 % per elev. 

 I SKL:s Öppna jämförelser finns ett antal indikatorer som tillsammans bildar ett 
sammantaget rankingvärde, kommunens ”skolranking”. Det är t ex behörighet till 
gymnasiet, lärare med pedagogisk högskoleexamen m fl. Om flera indikatorvärden under 
samma mätperiod (läsår) ligger lågt, visar det sig också i totalrankingen. 
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 Brister i det systematiska kvalitetsarbetet, inte minst då att genom tidiga insatser fånga upp 
elever som man ser inte klarar kunskapskraven och exempelvis ”punktmarkera” dessa elever 
kontinuerligt över tid, tills de nått målen. Detta arbete måste ske på alla nivåer och i 
samklang – i klassrummet/lärare, på skolan/rektor och på förvaltningen/tjänsteman. Men 
också i tät kommunikation med politikerna i nämnden. Även stadieövergångarna är mycket 
viktiga att ha goda planerade processer för, inför och vid överlämningar. 

 Elevhälsans arbete, kompetenser och roll i arbetet är synnerligen viktigt och bör utnyttjas 
än mer optimalt. 

 Motivationsarbetet med eleverna kan bli bättre än idag. Det gäller också de hemmasittare 
som finns och liknande. Vi vet att arbete pågår, men allt kan bli bättre – hela tiden. 

 Otydliga och allt för låga krav och förväntningar på eleverna, på hemmen och på 
kommunen. 

 Obehöriga lärare utan rätt kompetenser och erfarenheter är också del av anledning. 

Grundfrågan som hela tiden måste ställas i arbetet är: ”Varför blev det som det blev när vi 
gjorde som vi gjorde?”, en fråga som är direkt kopplad till kommunens systematiska 
kvalitetsarbete6. ”Jobbar vi med rätt saker, på rätt sätt?”. 

Kolada7, Kommun och Landstingsdatabasen 
Här under måtten ”Kvalitet och resultat i grundskola”, åren 2007-2016, där grön färg signalerar 
”godkänt” och rött ”icke godkänt”. En tydlig trend växer fram från 2012 och tendens till nytt 
skifte från 2016. Dessa värden blir mycket intressanta att läsa av från 2017 och framåt. 

 

 

 

                                                   
6 Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i förskolan, skolan och vuxenutbildningen 
systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de 
nationella målen och utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. (Skollagen, kap 4) 
7 http://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16811 

http://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16811
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SIRIS8, Meritvärden över tid (2006-2015) för Arvidsjaur, jämfört med riket 

 

Skolinspektionens tillsyn 
Skolinspektionens tillsyn innebär regelbunden granskning av all skolverksamhet i hela landet, 
för att se att lagar, regler och läroplaner följs. Målet är att bidra till alla elevers lika rätt till god 
utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Vi vet genom flera 
nationella undersökningar att eleverna i Arvidsjaur upplever större trygghet än riket i övrigt 
och att detta är en viktig faktor i arbetet på skolorna – att skapa trygghet. Begreppet trygghet 
framkommer också som viktigt i andra möten och den workshop vi haft. Men vi vet också att 
studieron behöver arbetas vidare med, där elevernas svar från Skolinspektionens Skolenkät 
visar på lägre siffror än riket i stort. Och studiero är förknippat med goda kunskapsresultat. 
Skolinspektionen genomförde redan höstterminen 2014 tillsyn av Arvidsjaurs kommun och dess 
skolformer. Man skriver bland annat om det som kommunen sedan tidigare noterat och som är 
själva grunden till denna genomlysning – de sjunkande resultaten under några år. 

”Resultaten har också sjunkit över tid. Andelen elever som nått behörighet till gymnasieprogram 
har årligen sjunkit från 100 procent 2011 till 75 procent 2014.” 

”Skillnader i pojkars och flickors kunskapsresultat har vissa år varit stora i Arvidsjaur, vilket 
även uppmärksammats i kommunens egen verksamhetsuppföljning. År 2014 har dock 
skillnaderna minskat.” 
 
Efter denna tillsyn, år 2015, sjönk resultaten ytterligare (meritvärden och behörigheten till 
gymnasium). 

                                                   
8 http://siris.skolverket.se/siris/ 
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Vi vet att en förutsättning för att elever ska kunna ges en utbildning av hög kvalitet är att lärare, 
rektorer och huvudman tillsammans genomför ett gediget systematiskt kvalitetsarbete, som 
syftar till att utveckla utbildningen, och därmed ge eleverna bättre förutsättningar att utveckla 
goda kunskaper och värden. Det är huvudmannens ansvar att se till att skapa goda 
förutsättningar för skolornas utvecklingsarbete. 
I detta arbete ingår också att informera sig om vilka behov som finns i skolorna, identifiera 
eventuella brister och vidta åtgärder. Där kan vi se att de sjunkande resultaten över tid inte 
hanterats och noterats med den profession som behövts. 
Det här är något som arbetas vidare med i kommunen, men som också behöver intensifieras i 
kommunen, det systematiska kvalitetsarbetet9, på skolnivå men framför allt på 
huvudmannanivå. Det gäller att kommunen tar ett mer samlat grepp om arbetet och vidtar ett 
antal åtgärder. Detta har stor betydelse för kunskapsresultaten och för en hög kvalitet i 
utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet är grunden för att identifiera åtgärder för ökad 
måluppfyllelse och behöver ständigt förbättras och utvecklas på alla nivåer i organisationen. 
Mer om detta i våra rekommendationer. 

Vår upplevelse är att huvudmannen saknar tillräckliga kunskaper och möjligheter att göra 
bedömningar kring sambanden mellan resursfördelningen och grundskolans måluppfyllelse 
(insatta resurser => resultat och effekter), på ett systematiskt sätt. I och med detta saknas också 
möjligheter att fördela resurserna till grundskolorna, utifrån elevernas behov och 
förutsättningar, vilket de facto innebär att huvudmannen inte tar sitt fulla ansvar för att 
säkerställa att utbildningen är likvärdig för eleverna. I de resultatanalyser som ständigt ska ske 
är ord som helhet, tendenser, trender och mönster viktiga och behöver tydliggöras i 
huvudmannens arbete, d.v.s. mellan barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen. 

I de s.k. allmänna råden för systematiskt kvalitetsarbete definierar Skolverket kvalitet inom 
skolväsendet som en samlingsbeteckning, på 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 

Processerna i det systematiska kvalitetsarbetet ska ge möjlighet till god skolutveckling. ”Skolans 
verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella målen. Huvudmannen har ett 
givet ansvar för att så sker.” ”Det kräver att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp 
och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt 
samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det 
omgivande samhället.”10 

Vi noterar också en intressant sak i de analyser vi läst från skolorna, att ”få elever har 
betygspress för att komma in på gymnasiet”. Detta då de flesta kommer in på de 
gymnasieprogram de önskar. Detta är en stor skillnad jämfört med orter där konkurrens råder 

                                                   
9 ”Varje skola och förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs 
upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Arbetet är avgörande för att varje elev ska kunna 
gå i en skola eller förskola där man utvecklas och känner sig trygg.”, Skolinspektionen 
10 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2016, Varje skolas 
utveckling, sid 11 
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om gymnasieplatserna. Hur ska detta tacklas framöver? Motivation är en av flera avgörande 
faktorer för framgång i skolarbetet. 

Utifrån det vi läst, sett och hört sker idag ett fortsatt aktivt arbete, på grundskolorna och på 
förvaltningen, kring det systematiska kvalitetsarbetet och måluppfyllelsen (t ex aktiviteter kring 
språkutvecklande arbetssätt för att öka måluppfyllelsen i samtliga ämnen) och kring 
resursfördelningen, med avsikt att skapa förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Ett 
systematiskt kvalitetsarbete som hänger ihop och som ska skapa bättre kunskapsresultat över 
tid. Här görs alltså positiva insatser och mer kan göras – i alla led – från lärarnas och elevernas 
undervisning och lärande till skolans ledning, förvaltningen och politikerna. 

Skolinspektionens Skolenkät 
Det finns flera nationellt jämförande mätningar som görs kontinuerligt och vi har även tittat på 
Skolinspektionens Skolenkät, för höstterminen 2015. Skolenkäten används för att samla in 
synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen, som ett underlag inför 
bedömningen av skolan. Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor och kommuner 
som ingår i Skolinspektionens regelbundna tillsyn följande termin. Skolenkäten besvaras under 
ett år av ca 100 000 personer. 
Det sammantagna totala enkätresultatet för alla skolenheter i varje enkätomgång baseras inte 
på ett slumpmässigt, nationellt representativt urval och bör därför inte jämställas med ett 
riksgenomsnitt, men det bör dock betonas att resultaten baseras på ett mycket stort underlag, 
vilket borgar för att resultaten ändå ger en god tendens på nationell nivå. 

Här några axplock från Arvidsjaurs elever: 
Elever åk 5, grundskolan höstterminen 2015 (86 % svarsfrekvens) 
På flera frågor visar eleverna på mer positiva värden än riket i stort. På några frågor finns 
förbättringsområden, t ex att skolarbetet upplevs svårt, att möjligheten till påverkan av 
undervisningen är mindre samt en bristande studiero  

Elever åk 9, Fridhemskolan höstterminen 2015 (70 % svarsfrekvens) 
Svaren är både mer positiva som negativa än riket i stort. Stimulans och tillit värderas lägre än 
riket och trygghet, studiero och värderingsarbete värderas högre. 

Pedagogisk personal, grundskolan höstterminen 2015 (61 % svarsfrekvens) 
På grund av för få svarande finns det inte något enkätresultat för Arvidsjaurs kommun. Antal 
svarande var 38 av 62 respondenter, 61 %. Minst 65 % av respondenterna hos huvudmannen 
måste ha besvarat Skolenkäten för att resultaten ska redovisas. Varför fler inte besvarat enkäten 
tåls också att analyseras. 

Vårdnadshavarna, grundskolan höstterminen 2015 (171 respondenter) 
I vårdnadshavarenkäten för grundskolan svarar de lägre på samtliga frågor, än i övriga riket, 
förutom på frågorna om elevens utveckling och trygghet, där svaren ligger i linje med riket. När 
vi läser av resultaten får vi en känsla av bristande tillit och förtroende till skolan. Ett 
utvecklingsområde i Arvidsjaurs kommun. 

Organisation och ledarskap 
En väl fungerande organisation är helt beroende av ett gott ledarskap, i alla led, från lärare och 
övrig skolpersonal till rektor, förvaltningschef, övriga chefer och politiker. 
Som i alla sammanhang vi möter får vi olika bilder av hur detta fungerar, eller inte fungerar, på 
förvaltningen/kommunen och på grundskolorna. En skolorganisation är stor och bred, med 
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politiker, högre tjänstemän, skolledare11, lärare och övrig skolpersonal. Här finns generalister 
och specialister och alla ska arbeta med det övergripande målet om elevernas bästa och 
likvärdiga utbildning samt en utbildning där varje elev når de nationellt uppsatta målen, d.v.s. 
kunskapskraven 

Politikerna måste ta stort ansvar för grundskolans resultat, ställa rätt frågor, hålla ett fast fokus 
på vision och mål, ha en tydlig ansvars- och rollfördelning samt givetvis arbeta för ett gott 
förtroende till sina tjänstemän. Som politiker är man inte sällan lekman inom det område man 
ansvarar för och det kan innebära att man behöver kontinuerlig ”utbildning” i hur grundskolan 
fungerar, hur mål och resultat ser ut och framför allt varför. 

Barn- och utbildningsförvaltningen behöver präglas av en aktiv förvaltningschef, som arbetar 
för att skapa goda förutsättningar för rektorer att leda sin verksamhet, som pedagogiska ledare, 
arbeta för ett öppet och gott samarbetsklimat samt följa upp och analysera elevernas 
kunskapsresultat. Vi ser att detta sker idag, men också att arbetet kan bli än bättre. En mer 
noggrann observation och analys behöver här göras. 

Tittar vi på rektorsnivå måste rektor ges en reell ökad möjlighet att kunna ta ett större 
pedagogiskt ledarskap och fokusera på själva läroplansuppdraget – då framför allt att varje elev 
ska nå de nationellt uppsatta målen, d.v.s. att varje elev minst ska få godkända betyg i varje 
ämne. 

Ledningsgruppen inom grundskoleverksamheten arbetar både strategiskt och fokuserat på 
uppdraget att nå grundskolans mål. Rektorerna med flera är, tillsammans med 
förvaltningschefen, involverade i arbetet och man tar ett gemensamt ansvar för helheten för alla 
grundskolor i kommunen. Detta är av stort vikt att fortsätta med men också låta utvärdera och 
kommunicera ledningsarbetet i sig, kontinuerligt för förbättringar och utveckling av gruppen 
och dess arbete. 

Relationer, tillit, förtroende och kommunikation 
Det som lyser tydligt i de intervjuer och möten vi haft, i de enkätsvar vi läst och i de epost och 
brev vi fått är den bristande tilliten till och förtroendet för varandra – i flera led och framför 
allt till ledningen i olika positioner. Detta är också den delen som är brådskande hantera. I detta 
arbete måste den högsta politiska och tjänstemannaledning ta täten och driva på. Vi tänker här 
inte minst på kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande. 

Vi kan överlag se brister i tillit och förtroende till andra och varandra, ett slags rädsla att inte 
kunna och våga vara öppen och rak, i att ge kritik och lämna synpunkter. Personer vi talat med, 
enkätsvar vi läst och brev vi fått vittnar om att ”man” hellre är tyst, mår dåligt o.s.v. Den 
bristande tilliten kan ses i relationen mellan olika politiker och partier, mellan politiker och 
tjänstemän, mellan lärare/skolpersonal och skolledare/rektorer och mellan hemmen och 
skolan/förvaltningen/politiken. Värt att notera är dock att eleverna överlag inte verkar beröras i 
detta sammanhang på samma sätt. De uppger i våra genomförda enkäter, men också i andra 
nationella undersökningar, att de känner sig ”trygga” i skolan. 

Kommunens värdegrund anger bland annat att man som medarbetare ska ha en positiv 
inställning till alla människor man möter. Det innebär att alla medarbetare, givetvis även ledare, 

                                                   
11 Med ordet skolledare men vi här rektor och biträdande rektor, men även barn- och utbildningschefen 
ser vi som en skolledare. De har alla en ledande befattning över utbildning och skola. 
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måste arbeta för att alla relationer ska präglas av ett respektfullt förhållningssätt och med en 
god kommunikation. Här måste politiker och ledare ta täten, på allvar. Det innebär också ett 
aktivt konkret värdegrundsarbete i vardagen, att tydliggöra roller, ansvar och förväntningar, att 
man kommer överens om gemensamma förhållningssätt, till exempel att visa enad front utåt, i 
samverkan och samförstånd. 
Vägen framåt måste vara fungerande relationer – i alla led. I framgångsrika skolkommuner och 
organisationer överlag finns en stor medvetenhet om vikten av att skapa och behålla väl 
fungerande relationer och kommunikation i alla led och över tid. Om alla parter förstår hur man 
kommunicerar och förhåller sig till varandra, ökar också chanserna för eleverna att nå 
kunskapsmålen i grundskolan. 
 
Kommunens värdegrund måste rota sig ner i myllan, bli tydlig och synliggöras i vardagsarbetet, 
följas upp och utvärderas kontinuerligt. Även här är det alltså ett systematiskt kvalitetsarbete 
som måste bedrivas. 

Arvidsjaurs kommuns värdegrund (2015) 

All kommunal verksamhet ska präglas av kommunens värdegrund: 
Glädje 

 Vi har en positiv inställnings till alla människor vi möter 

 Vi ser varandra och bidrar till en god stämning på jobbet 
 
Respekt 

 Vi tar alla människor på allvar 

 Vi känner stolthet över vårt uppdrag 

 Vi tar ansvar för arbetsuppgiften och respekterar fattade beslut 
 
Professionalitet 

 Vi använder alltid våra kunskaper och färdigheter för kommunens bästa 

 Vi ser behov av och tar till oss nya kunskaper 

 Vi skiljer på vår yrkesmässiga och privata roll 

Aktiva utvecklingsområden inom grundskolan 
Inom barn- och utbildningsförvaltningen och på grundskolorna sker idag flera olika 
utvecklingsinsatser, med syfte att leda till en bättre utbildning med bland annat höjda 
kunskapsresultat för varje elev. Detta bl a som led i ett internt kvalitetsarbete och tidigare 
genomförd tillsyn av Skolinspektionen. Här under några exempel över pågående insatser som 
ska främja en fortsatt god skolutveckling och förbättrade elevresultat: 

 Grundskolans systematiska kvalitetsarbete utvecklas och förbättras 

 Insatser via Skolverket som Matematiklyftet 

 Språkutvecklande arbetssätt, som är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen 
och är därför ett verktyg för att varje elev ska målen 

 Utvecklingen av digitaliseringen inom grundskolan, med bl a ”en-till-en” (en dator, en elev) 

Den dubbla styrningen 
En realitet idag, som många lekmän kanske inte känner till, är att skolan som organisation styrs 
från både stat och kommun. Denna dubbla styrning märks kanske tydligast i rektors roll, där 
både kommunen (fullmäktige, nämnd, utbildningschef) och staten (i form av skollag, 
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läroplaner, författningar, Skolverket, Skolinspektionen, Utbildningsdepartement) ställer krav 
och har förväntningar. 

Rektors komplexa uppdrag, ”korsdrag”, innebär också, och kanske framför allt, att vara 
pedagogisk ledare, som ska genomföra det nationella utbildningsuppdraget, genom att arbeta 
utifrån de förutsättningar som huvudmannen (kommunen) ger. Här ser vi en av de stora 
framgångsnycklarna för en bättre utbildning och skola i Arvidsjaurs kommun – en rektor som 
kan vara en tydlig pedagogisk ledare och som är garanten för att varje elev når de nationellt 
uppsatta målen och ges fullständiga betyg. 

 

Bild: Den dubbla styrningen från stat och kommun. Inspirerad av Lärarförbundet, 2013. 
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Bild: Rektorn och den ”framgångsrika skolan”. Inspirerad av Höög och Johansson, 2014. 

Begreppen ”likvärdig utbildning” och ”huvudman” 
Begrepp som är väsentliga att förstå i skolsammanhanget är ”likvärdig utbildning” och 
”huvudman”. 

Med en likvärdig utbildning menas elevers möjligheter att nå goda studieresultat oberoende av 
bakgrund eller vilken skola de går i. Kommunen ska erbjuda skolor med god och jämn kvalitet 
och ska kompensera de elever som behöver extra stöd av olika slag (det kompensatoriska 
uppdraget). Detta ställer stora krav på kommunens politiker och tjänstemän, men också att 
dessa ges rätt information och underlag för att skapa de bästa förutsättningar. 

I skollagen beskrivs begreppet ”huvudman”: 
”Kommuner som juridisk person är huvudman inom skolväsendet och kommunfullmäktige är 
kommunens högsta beslutande organ enligt kommunallagen. Det innebär att fullmäktige har 
det yttersta ansvaret för att den kommunala förskolan, skolan och vuxenutbildningen har den 
kvalitet och de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen 
enligt de krav som ställs i skollagstiftningen.”. 

Förutom en systematisk uppföljning av kunskapsresultaten och de sociala miljöerna är, som vi 
nämnt tidigare, resursfördelningen ett mycket viktigt verktyg för huvudmannen att styra 
verksamheterna. Genom resursfördelningen till och mellan skolor har skolhuvudmannen 
möjligheter att påverka förutsättningar för att alla elever ska kunna nå de nationella målen och 
må bra. 
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Om framgångsrika skolkommuner 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), en arbetsgivarorganisation för alla kommuner, 
landsting och regioner, genomförde 2009 ett nationellt projekt kallat ”Framgångsrika 
skolkommuner”. Här ville man försöka fånga framgångsfaktorer hos kommuner som över tid 
lyckas väl med sin utbildning och sina skolor. Projektet kunde se ett antal gemensamma faktorer 
hos dessa kommuner, nämligen att framgångsrika skolkommuner: 

 har bra ledare 

 lyfter fram kompetenta lärare 

 har höga förväntningar 

 tar reda på hur det går 

 har fungerande relationer 

 har tydlig ansvarsfördelning 

 fångar upp elever med svårigheter (följer varje elevs utveckling, hela tiden) 

 har enats om skolans mål 

Dessa faktorer är också nedbrutna på en mer detaljerad nivå. 

Inom ramen för de dialoger, möten och samtal vi haft kan vi se att dessa faktorer också lyfts upp 
i mycket hög grad, att aktivt arbeta vidare med i kommunen och ute på skolorna. Vi återkommer 
till dessa i våra rekommendationer längre fram i rapporten. 

Jämförande kommuner 
Som jämförelser har vi också tagit del av andra liknande arbeten och utredningsrapporter, som 
gjorts i svenska kommuner de senaste åren. Se referenser sist i rapporten. 

Processledning 
För att ytterligare lära, lyssna in och förstå nuläget för grundskoleverksamheten har vi också 
genomfört och processlett ett antal möten och dialoger med olika parter. Mer om detta i nästa 
avsnitt av rapporten, Processledning. 

Avslutningsvis vill vi trycka på vikten av att samsyn kring utbildningens riktning behöver råda i 
Arvidsjaurs kommun, framför allt från politiskt och tjänstemannahåll. Här är vikten av en tät 
och god kommunikation kring utbildning och skola ovärderlig – i alla led, ändå ut till eleverna 
och hemmen, samt till media – hela tiden. 

6. Processledning 
Som ett led i genomlysningen gav beställaren oss i uppdrag att genomföra intervjuer och 
föräldradialog med föräldrar och nämndens politiker samt en workshop med flera intressenter 
inom grundskolan. 
Konkret bestod dessa samtal och möten i: 

 intervjuer med ett 50-tal politiker, tjänstemän, rektorer, lärare/pedagoger, fackliga parter 
och elever 

 workshop med politiker, tjänstemän från förvaltningen, rektorer, lärare, fackliga parter och 
elever 

 föräldradialog, med vårdnadshavare och intresserade 

Därtill enkäter till elever och anställda inom grundskoleverksamheten samt politiker. 
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Bild: Utredningens större aktiviteter 2016-2017. 

Sammanfattning 
Från dessa enkäter, intervjuer, dialog och workshop, samt från övriga underlag vi gått igenom, 
kan vi se flera gemensamma nämnare och röda trådar, som: 

 att ”huvudfrågan” egentligen inte handlar om betygsresultat och kommunens ranking, utan 
är betydligt mer komplex än så, vi kommer då in på begreppen kultur, struktur och 
ledarskap – framför allt ledarskap på flera nivåer. Kring statistik och betygsresultat i sig 
förhåller det sig så att små förändringar får stort genomslag, t ex om en elev hoppar av 
skolan eller sänker sina betyg, så syns detta tydligt på resultat och ranking i en mindre 
kommun som Arvidsjaur, med få elever. 

 enighet och samsyn om vart man vill med Arvidsjaurs grundskolor, fokus på målbild och 
riktning samt uppföljning och ständiga förbättringar. Detta syns genomgående i 
svaren/kommentarerna – kommunens riktning och mål för framtiden är otydliga vilket 
skapar otydliga arbetsförhållanden i alla genomförandeled. Att skapa en vi-känsla, en 
gemensam angelägenhet, där man visar på riktningen framåt – tillsammans. 

 behoven av starka, tydliga och nära ledarskap – hos politiker, tjänstemän, rektorer och 
övriga ledare. Där ledarskapen inte fungerar tillfredställande måste dessa hanteras 
skyndsamt, t ex via utvecklingsstöd och individuella handlingsplaner med uppföljningar. 

 en betydligt bättre kommunikation – i alla led, framför allt med hemmen/vårdnadshavarna. 

 en öppenhet och transparens – i alla led, hela tiden, med start i högsta ledningen. 

 en kontinuitet och långsiktighet i målbilder, insatser och utvecklingsarbeten 

 att låta rektor fokusera på att vara pedagogisk ledare och därmed minska 
administrationen för denne, inte minst med rekryteringsarbetet som bör hanteras av HR-
avdelningen. 

 att höja lärarnas/pedagogernas status och kompetenser, att sätta ”Jante” vid sidan om. 

 att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning av lärare och övrig skolpersonal, ordna 
boende etc. Detta måste hela kommunen arbeta med och stödja kring. 

 att höja nivån på skolornas arbetsmiljö, inte minst med moderna flexibla lokaler och 
utrustning. 

 att överbrygga glappen och övergångarna mellan förskolan och grundskolan samt mellan 
mellanstadiet och högstadiet. Men också mellan skolan och fritids. 

 att tala klarspråk kring utbildning och skola, alla vill samma sak, d.v.s. en skola som ger 
elever de bästa förutsättningar för framtiden, där det krävs godkända och fullständiga betyg 
men också en fortsatt lust att lära mer. 
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 om vikten av hemmens ansvar och påverkan på barnens skolarbete. 

 om vikten av att skolan följer med i den tekniska utvecklingen/digitaliseringen. 

Enkäter elever årskurs 4-9 (70 % svarsfrekvens) 
Vi kan se att resultaten spretar från extremt missnöje till otroligt gott betyg för skolan. Lärare 
och skolpersonal som trivs och mår bra förmedlar också detta till eleverna och bidrar till en 
positiv och utvecklande läromiljö och önskan om att lära mer. Hemmen har en mycket stor 
påverkan för hur barn och unga uppfattar sin skola, inte minst i samtalen om och kring ”skolan” 
där hemma. 

Förbättringsområden som eleverna pekar på är: 

 ett större fokus på skolarbetet och betygen för eleverna 

 ett än bättre engagemang från lärarna 

 mer individanpassning, så att alla elever når målen 

 mer arbete med motivation och att göra undervisningen lustfylld 

 större delaktighet och inflytande i skolarbetet 

Enkäter till politiker, tjänstemän, ledare, lärare/skolpersonal, fackliga (70 % svarsfrekvens) 
Även här spretar resultaten men de förbättringsområdena vi kan se är: 

 ledarskapen, t ex öppenhet, tydligare riktlinjer, en trygg organisation som tål förändring 

 resurser, framför allt fler behöriga lärare 

 samarbete, t ex möjligheter till kollegialt lärande, mer och bättre samarbeten över gränserna 

 tidigare insatser, t ex individanpassning, att skolorna hanterar elevernas utmaningar i tidigt 
skede och följer den processen över tid 

 målfokusering, t ex tydligt uppsatta mål, elevernas resultat i fokus, viktigt att alla skolor 
arbetar mot samma mål och inte ”konkurrerar” med varandra 

 moderna lokaler och utrustning för en modern skola 

Vi ställde en avslutande fråga till elever respektive de vuxna och ser att eleverna uppvisar en 
större nöjdhet med ”skolan”. Värdet på skalan var från 1-10, där 10 är mycket bra/mycket 
positivt. 

 Elevenkäten: Hur tycker du att det fungerar i din skola? 
elevernas genomsnittliga svarsvärde: 6,9 

 Vuxenenkäten: Hur tycker du att grundskoleverksamheten fungerar idag i Arvidsjaur? 
de vuxnas genomsnittliga svarsvärde: 5,8 

Intervjuer november 2016-januari 2017 
Ett 50-tal intervjuer har genomförts, fysiskt men också över telefon. 
Vi har genomgående funnit liknande resonemang som inkommit via enkätsvaren. I intervjuerna 
blev svaren mer utvecklande och personliga. Väldigt tydligt att ”huvudfrågan” inte bara handlar 
om betygsresultat och ranking utan är betydligt mer komplex och större än så, d.v.s. 
förbättringar behöver göras kring kulturen, strukturer och ledarskapet. 
Det som också lyser tydligt är upplevelsen av att man saknar ett ”gemensamt sammanhang” 
samt ett uppskattande arbetsklimat med återkoppling och feedback. 

Föräldradialog 30 november 2016 
Föräldradialoger (medborgardialoger) är verkligen något att bygga vidare på för Arvidsjaurs 
kommun. Föräldrarna verkar inte vana vid att få kontinuerlig information och framför allt inte 
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att få mötas i en mer nära kontakt och samarbete med ”grundskoleverksamheten”. Detta gäller 
framför allt med kommunens politiker och tjänstemän. Att fortsätta med föräldradialoger eller 
motsvarande är viktigt och behöver ges tid för utveckling och mer konstruktiva möten. 
Vid föräldradialogen som hölls 30 november deltog ett 20-tal intresserade, vilket från några håll 
ansågs vara lite och stå för bristande intresse. Ur vårt perspektiv är detta en utvecklingsresa som 
tarvar tid och förtroende, för att kunna få till en mer öppen och tillitsfull dialog mellan hem och 
skola, för elevernas bästa utbildning och skola. 

Workshop 9 februari 2017 
Ett stort och aktivt engagemang från alla deltagare (elever, lärare, skolpersonal, skolledare, 
tjänstemän och politiker) som resulterade i flera prioriterade, konkreta och realistiska 
aktiviteter och målområden. Här några av dessa: 

 Dialog och förtroende i alla nivåer och samhället 

 Trygghetsarbete överlag 

 Lokaler: anpassningar och utökning 

 Distansutbildning, även för 7-9 och Gy 

 Elevinflytande, motivationshöjande 

 Gott samarbete med facken och hjälpas åt att värna om kanaler för samverkan 

 Högskolesamarbeten, utbildas samtidigt till högre kompetens 

 Mål och vision, samsyn och tydlighet 

 Positiv samsyn utåt/bra stämning – gemensam värdegrund 

 Rekrytering och behålla kompetens 

 Relationen föräldrar och skola 

 Resultat, analys, reflektion – tid behövs, prioritering behöver göras 

 Skaffa medial kompetens, möta media i skrift och tal 

 Stöd till elever 

 Tvåpedagogsystemet, lärare-resurspedagog 

Flera av de synpunkter och tankar som kommit från dem vi mött går väl i linje med vad 
organisationsteorier, praktiken och verkligheten säger om långsiktigt goda och friska 
organisationer och skolor. 

De arbetsprocesser vi genomfört har slutligen ”kokats ner” till något vi valt att kalla för 
rekommendationer, för en attraktiv skola i Arvidsjaurs kommun, en höjd utbildningsnivå och 
högre kunskapsresultat, där varje elev går i mål. Dessa följer i nästa avsnitt. 

Det är inga magiska trick vi presenterar och inte heller någon quick fix. Dessutom vet vi att 
arbete pågår med att förbättra och utveckla grundskoleverksamheten. Men detta är våra förslag 
till rekommendationer att lämna över, för fortsatta tydliga beslut, hantering och prioritering, 
med start under våren 2017. 

7. Förslag till rekommendationer 
Utifrån det vi läst och sett, de samtal och möten, intervjuer, enkäter, dialog och workshop vi haft 
samt utifrån det vi vet påverkar en framgångsrik och god skolorganisation – med eleven i 
centrum – lägger vi här fram ett antal rekommendationer (utvecklingsområden). 
Rekommendationer som ska fungera som hävstänger i det fortsatta förbättringsarbetet inom 
Arvidsjaurs grundskoleverksamhet. Allt med sikte på en framgångsrik utbildning och skola i 
Arvidsjaur och med största fokus på varje elevs bästa utbildning och skolgång – med 
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fullständiga och godkända betyg eller bättre – för deras och Arvidsjaurs kommuns framtid. 
Detta har varit beställarens uppdrag. 

I uppdraget har inte ingått att observera och granska undervisningen och lärandet i sig, lärarnas 
undervisningsmetoder, de kollegiala sammanhangen, de pågående forsknings- och 
omvärldsspaningarna etc. Detta arbete pågår och fortgår, men här finns också fortsatt stor 
potential till fortsatt förbättringsarbete framöver, i delar som: lärarnas formativa bedömning, 
det utvecklande kollegiala lärandet, motivationsarbete, learning studies, lessons studies mm. 

I uppdraget har inte heller ingått att observera och granska eleverna och deras lärande. Även 
här pågår ett lokalt utvecklingsarbete, blanda annat tillsammans med Elevhälsan. 

Vi är också medvetna om att det pågår flera utvecklings- och förbättringsarbeten på 
förvaltningen och ute på skolorna, ute i klassrummen, varav flera säkert tangerar våra 
rekommendationer. Tillsammans med dessa pågående insatser har vi en förhoppning om att 
våra rekommendationer framöver ska ge näring åt att skapa en allt mer attraktiv och kvalitativ 
grundskoleverksamhet i Arvidsjaur, med en höjd utbildningsnivå och förbättrade 
kunskapsresultat, där varje elev når de nationellt satta målen, gärna bättre än så! 

Vi har valt att i detta avsnitt lägga fram rekommendationer vi ser som särskilt viktiga och 
självklart finns det fler områden där förbättring kan ske. Allt kan alltid bli bättre och ”kaizen”12 
eller ”ständiga förbättringar” måste vara ledord i arbetet med varandra och med eleverna, på 
skolan, på förvaltningen och i kommunen – hela tiden! 

Notera att de rekommendationer och förslag till aktiviteter och processer som vi lämnar kan 
”passa in” under flera rubriker och även återkomma flera gånger. Det gör dem dock inte mindre 
viktiga att arbeta med. 

Vi har valt att lägga våra respektive rekommendationer under begreppen kultur, struktur och 
ledarskap, vilka vi ser som avgörande för en framgångsrik (skol)organisation och som också 
möjliggör ett optimalt och långsiktigt framgångsrikt förbättringsarbete. 

 Med kultur menar vi rådande beteenden, attityder och värderingar, öppenhet, tillit, 
samverkan, lagarbete, samsyn, ledning, styrning, uppföljning samt synen på och vikten av 
skola och utbildning (bildning). 

 Med struktur i en organisation menar vi ett systematiskt arbete med målfokus och analys, 
en effektiv organisation, med en god kommunikation, stabilitet och tydlighet. Här 
omvandlas insatta resurser till goda prestationer och resultat och utgör förbättringar i och 
för organisationen. I sig är detta också en slags förmåga till självförnyelse och 
förbättringsarbete. 

 Med ledarskap i en skolorganisation menar vi ett ledarskap som skapar förutsättningar för 
elevernas framgång i skolan. Vi vill här särskilt betona vikten av just rektors ledarskap, att 
forma struktur och kultur till en helhet. Ledaren med ett utvecklande, demokratiskt, 
transparent, lärande och kommunikativt ledarskap, som bidrar till att skolans arbete mot 

                                                   
12 Kaizen är ett av Toyotas kärnvärden, som betyder ständiga förbättringar. Eftersom ingen process kan 
bli helt perfekt finns alltid möjligheter till förbättringar. I många organisationer kan 
förändringsprocessen vara en stor och ”jobbig” utmaning. 
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målen håller ihop – rektors styrning och ledning, tillsammans med lärarna och 
skolpersonalen, är avgörande för framgång för eleverna. 

 

Bild: Rektorn och den ”framgångsrika skolan”. Inspirerad av Höög och Johansson, 2014. 

Under dessa begrepp har vi formulerat rekommendationer (utvecklingsområden). 
Utvecklingsområden som sedan behöver tydliggöras, d.v.s. specificeras, planeras, genomföras, 
utvärderas och analyseras – i ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete. Utvecklingsområden 
där Arvidsjaurs kommun tydligt måste ange en dedikerad ägare och ansvarig, ge tidsperspektiv 
för arbetet samt dess förväntade utfall och effekter. Det är den stafettpinnen vi lämnar över – till 
huvudmannen för grundskolan och kommunfullmäktiges ordförande! 

Det måste från och med nu och över tid vara full fokus och kontinuitet på de 
utvecklingsområden, som kommunen väljer att arbeta vidare med, för att dessa ska kunna 
omsättas i positiva utfall, d.v.s. en mer attraktiv grundskola med en höjd utbildningsnivå och 
förbättrade kunskapsresultat för samtliga elever! 

A. Kultur 
1. Gör en kulturförflyttning 

En slags kulturförflyttning behöver göras inom grundskoleverksamheten i Arvidsjaur. 
Den innebär bl a: 

 ett brett aktivt arbete med beteenden, attityder och värderingar. Det handlar t ex om 
att arbeta med vikten av skola och utbildning – i alla led, horisontellt och vertikalt, från 
politiker, tjänstemän, grundskolor, hemmen, ort/bygd till näringsliv och lokal media. 
Men det handlar också, och kanske framför allt, om att skapa miljöer för öppna och 
tillåtande dialoger, samtal och möten, där konstruktiv kritik tillåts och hanteras korrekt. 
Miljöer och diskussioner där vi skiljer på person och sak. Allt enligt den värdegrund som 
Arvidsjaurs kommun har. Denna måste efterlevas och synliggöras i vardagsarbetet. 

 att tillsammans skapa en kultur där det, i de stora dragen kring skola/utbildning, dess 
målbilder och viljeriktning, råder samsyn – i alla led. Kommuner som lyckas med sina 
skolor har en samsyn om gemensamma mål och inriktning för verksamheten i grova 
drag – horisontellt som vertikalt. I denna samsyn finns också en kontinuitet över lång 
tid, över politiska mandatperioder. Var och en vet vad som gäller och varför, man vet 
vilka roller som finns, dess ansvar och mandat. 
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 att återta den stolthet som fanns för en handfull år sedan inom grundskolan, då 
skolresultaten var höga, då intresserade besökare från andra kommuner fanns på plats, 
då media skrev positivt om arbetet i skolan etc. 

 att förbereda och planera långsiktigt för att bygga tillit och förtroende mellan politik 
(även mellan styrande och opposition, så långt möjligt), förvaltning och verksamhet 
(grundskolorna) och inte minst med hemmen. Tillit och förtroende mellan politiker och 
skolans tjänstmän och rektorer, mellan lärare och skolledare och mellan hem och skola, 
är helt avgörande nycklar för ett framgångsrikt arbete inom grundskoleverksamheten. 

Förslag på aktiviteter och processer: 

 Ta skyndsamt tag i arbetet med att skapa goda beteenden och attityder. Att leva efter 
den värdegrund som ska gälla, enligt både kommunens värdegrund och läroplanens. 
Miljöer och dialoger ska präglas av öppenhet, uppriktighet och tillit. Här ser vi att 
ledarna går före som goda exempel och visar vägen. Täten tas av kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande, men i detta har givetvis alla medarbetare ett ansvar att 
ta. Även lärare och pedagoger som ledare för eleverna. 
Kring konkret arbete med värdegrunden finns många aktiviteter som kan genomföras, t 
ex genom att alla utbildas i ett gemensamt system (det finns bl a värdegrundsspel för 
detta) som används kontinuerligt. 
Här kan finnas ekonomiska medel att söka via olika fonder, t ex via SKL. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Arbeta med ”signalsystemen” ute på skolorna och i kommunen. Vad signalerar 
grundskolorna och kommunen om målbild och viljeriktning för elevernas utbildning och 
skola? Hur möts man av denna viljeriktning och målbilder som elev, lärare, 
vårdnadshavare och besökare? Hur signaleras värderingarna? Hur synliggörs dessa 
delar på arbetsplatserna i kommunen? osv. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Bygg ert arbetsgivarvarumärke ”Arvidsjaur och Arvidsjaurs skolor” (s.k. ”employer 
branding”) långsiktigt och starkt, då detta är avgörande för intresserade att vilja söka sig 
till och arbeta hos er men också att stanna kvar. Marknadsför er utbildning och era 
grundskolor regelbundet i flera kanaler, inåt som utåt. I detta arbete måste hela 
kommunen finnas med. HR-avdelningen är en självklar profession i detta arbete, som 
behöver delta. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 För en kontinuerlig dialog och diskussion, internt som externt, kring vikten av 
utbildning och skola, kring förbättringsarbete, kring mål, insatser, resultat och effekter. 
Inte minst behöver vårdnadshavarna bjudas in till dialog oftare. Gör det enkelt och med 
elevernas bästa i fokus. Flera exempel finns bl a i landet kring föräldra- och 
medborgardialoger. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Förbättra och utveckla samarbetskulturen – i flera led. Detta sker t ex genom att tydliga 
rutiner och processer för möten, dialogforum, projekt etc tas fram. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 



 

 
 
 
27 

 

 Förbättra beslutskulturen, d.v.s. de beslut som fattas måste givetvis efterlevas, de planer 
som skrivs fram måste kommuniceras och framför allt komma i mål och ge resultat. Här 
är uppföljning och analys avgörande delar. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Arbeta aktivt med kulturen och det ”som sitter i väggarna”. Och, märk väl, det som 
”sitter i väggarna” sitter i människor, inte i väggarna! 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

2. Skapa trygghet och tillit 
Vi kan inte nog understryka orden trygghet och tillit, en förutsättning för en välmående 
organisation, där var och en känner sig sedd, hörd och lyssnad på. 
Utifrån den kritik, även oro och ”känsla av rädsla”, vi hör, riktad mot både politiker, högre 
tjänstemän och skolledning på skolorna, föreslår vi att ett aktivt arbete påbörjas/fortsätter 
för att vända denna kultur och trend. Detta brådskar. 

Förslag på aktiviteter och processer: 

 För att återskapa tillit och förtroende mellan flera parter, inte minst mellan medarbetare 
och ledare, behöver ett fortsatt aktivt värdegrundsarbete genomsyra arbetsplatserna – 
på riktigt. Rapporteringskanalerna för ”interna larm” behöver tydliggöras när det 
uppstår missförhållanden etc, eventuellt behöver också ett visselblåsarsystem ses över. 
Här finns exempel från flera kommuner i landet. Men givetvis behöver i första hand 
värdegrundsarbetet stärkas, som möjliggör en trygg och tillitsfull arbetsmiljö. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Erbjud lärare/skolpersonal, eventuellt också ledare om de inte har den möjligheten idag, 
handledning – i grupp eller individuellt. Handledning är ett effektivt verktyg där 
vanligtvis en utomstående person leder och faciliterar ett eller flera möten med aktuella 
teman. Mötena följer en strukturerad process, där målet är att läraren får möjlighet att 
lyfta frågor och problem hon/han ställs inför i vardagen. Andra lärare är inte alltid det 
bästa bollplanket då de brottas med samma typer av frågor. Då kan det vara bättre att ta 
hjälp av handledning för att på så vis ta kontrollen över sin situation, och för att fatta rätt 
beslut för att lyckas i sin yrkesroll. Handledaren är där för att hjälpa till att plocka fram 
rätt svar baserat på det man redan vet om sig själv och sitt jobb. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Skapa återkommande rutiner för medborgar- och föräldradialogmöten. I dessa 
dialogforum kan diskuteras både specifika frågor och problem, men också öppna frågor 
och områden som är av vikt för grundskolorna. Här kan tjänstemännen och/eller 
nämndens politiker möta föräldrar/medborgare. Om detta görs till rutin över åren är vi 
övertygade om att brännande frågor hanteras betydligt mer konstruktivt än idag. 
Exempel att titta på finns i bl a Norrtälje och Östhammars kommuner. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

3. Tydliggör roller, ansvar och relationer 
Ett gediget arbete behöver fortlöpande genomföras för att tydliggöra organisationens och 
olika roller, ansvar och relationer, d.v.s.: 

o politik 
o förvaltning 
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o verksamhet (grundskolor) 

Men även vårdnadshavarnas och hemmens roll, ansvar och relation med ”skolan” behöver 
ständigt hållas vid liv. Det är något som också läroplanen för grundskolan föreskriver, redan 
i det inledande kapitlet om skolans ”värdegrund och uppdrag”13: ”Skolan ska klargöra för 
elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter 
och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har.” 

I detta sammanhang föreslår vi också att någon form av genomlysning görs av både barn- 
och utbildningsnämnden och barn- och utbildningsförvaltningen samt hur samverkan 
mellan dessa fungerar. Detta bör ske återkommande under åren. Genomlysningarna bör 
kunna visa på områden för förbättring, utveckling och effektiviseringar. Det finns exempel i 
landet på sådana insatser. 

Förslag på aktiviteter och processer: 

 För att tydliggöra roller, ansvar och relationer bör kommunen: 
* tydligt formulera var och ens uppdrag, varje personalkategoris kompetens samt vad 
som förväntas av olika uppdrag, t ex i ledarskapet och medarbetarskapet. Det möjliggör 
ett stöd i kommunikationen. 
* komma överens om gemensamma förhållningssätt, t ex att visa enad front utåt i vissa 
frågor. 
* ha en tydlig delegationsordning som uttrycker ansvar och befogenheter. 
* ha skriftliga överenskommelser med förvaltningschef och rektor som utgångspunkt i 
uppdraget att förbättra elevernas kunskapsresultat. 
* arbeta aktivt för att alla relationer präglas av ett respektfullt förhållningssätt och god 
kommunikation. 
* genomföra ett aktivt värdegrundsarbete, t ex genom att alla utbildas i ett gemensamt 
system (det finns ex v spel för detta) som används kontinuerligt 
* skapa s.k. förväntansdokument med ”ägare” som ”skolan”, ”eleven” och ”hemmet”.  
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Arbeta med olika aktiviteter och metoder för att stärka samsyn, tillit och förtroende i 
alla led. Detta blir ett naturligt led i arbetet kring kommunens värdegrund, 
föräldradialoger, föräldramöten, politikerna möter verksamheten osv. 
Vi ser det som självklart att politikerna aktivt besöker skolorna och lär om 
verksamheten, utifrån diskussioner med respektive rektor, som är den som fattar beslut 
om tillträde till skolan. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Låt genomlysa Barn- och utbildningsnämnden samt Barn- och utbildningsförvaltningen 
och deras samverkan. Genomlysningarna bör kunna visa på områden för förbättring, 
utveckling och effektiviseringar. Exempel på detta finns i landet.  
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

4. Höj förväntningarna 
I framgångsrika skolkommuner har man höga förväntningar på resultat och ställer stora 
krav på både skolan, politikerna, eleverna och hemmen, oavsett förutsättningar, genom att: 

                                                   
13 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Reviderad 2016 
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 ha höga krav på att alla elever ska lyckas, 

 ha höga förväntningar på alla i organisationen - elever, lärare, tjänstemän och politiker,   

 ställa krav på hemmens delaktighet i barnens utbildning, 

 arbeta aktivt med attityder och värderingar som handlar om att ha höga förväntningar, 

 ha höga ambitioner med skolan som helhet - skolan är viktig!  

Förslag på aktiviteter och processer: 

 Skapa projekt som arbetar med förväntansbilder – i alla led – där det också skrivs fram 
förväntansmål för alla ingående parter i elevernas skola och utbildning. 
Varje skola bör skapa s.k. förväntansdokument med ”ägare” som ”skolan”, ”eleven” och 
”hemmet”. Dessa dokument blir ett slags överenskommelser mellan de tre parterna: 
skola-elev-hem. Där lyfts förväntningar och krav på respektive part fram. Flera exempel 
finns i landet. 

 

 Kommunicera via media och social media om skolans vikt, arbete och resultat. 
Det här handlar om att presentera en ”bild” av att Arvidsjaur satsar stort på skolan, tar 
den på allvar och detta gäller i alla led, ut på ”skolnivå”. Det görs genom att sprida både 
goda resultat, förbättrade resultat, men också informera om skolans styrdokument och 
liknande. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

5. Återta stoltheten över grundskolan 
För en handfull år sedan rankades Arvidsjaurs grundskolor högt i landet och detta gav 
mersmak på flera plan. Kommunen och skolorna hade studiebesök, många ville lära mer om 
hur Arvidsjaur arbetade och tänkte för att nå dessa höjder kring framför allt elevernas 
kunskapsresultat. Det är dags att ta tillbaka den positionen nu – en stolt och kompetent 
skolkommun. En kommun i vilken medarbetare och ledare vill fortsätta verka i och dit 
många vill komma för att arbeta. 

Förslag på aktiviteter och processer: 

 Skapa ett dedikerat projekt som aktivt arbetar med att ”återta stoltheten” för grundskola 
och utbildning inom överskådlig tid. Det kan handla om att lyfta upp goda 
lärare/pedagoger och ledare, knyta an i utvecklingsprojekt till universitet och högskolor, 
visa på goda resultat utåt i media, bjuda in till konferenser och studiebesök mm. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Förbättra den mediala bilden – var proaktiva och bjud in media regelbundet och berätta 
om allt gott som genomförs i grundskolan, alla förbättringsaktiviteter och det 
förändringsarbete som pågår samt de resultat som ni gör. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Arbeta långsiktigt för att bli en mer attraktiv arbetsgivare – informera och presentera 
grundskolorna i Arvidsjaur via hemsidor, Facebook, Instagram, Twitter m.fl. för att både 
internt (riktat mot anställda och elever) och externt (riktat mot 
vårdnadshavarna/hemmen, potentiella nya medarbetare m.fl.) presentera Arvidsjaur 
och dess grundskolor som attraktiva arbetsgivare. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

B. Struktur 
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6. Kommunicera, kommunicera, kommunicera 
Många av de vi mött och det vi läst lyfter fram kommunikation som en avgörande faktor för 
att förbättringar ska ske och bestå. Den brister idag. Därför lyfter vi upp en långsiktigt 
hållbar kommunikation, internt och externt, inte minst om Arvidsjaurs kommuns och 
styrdokumentens målbilder. 

Förslag på aktiviteter och processer: 

 Lär mer om och hur kommunikation bör fungera inom en organisation samt utåt 
medborgare, vårdnadshavare, media och social media. Agera aktivt utifrån det. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Använd kompetenserna hos bl a kommunikationsavdelningen eller motsvarande kring 
era analoga och digitala kanaler för att kontinuerligt kommunicera om ”skolan” och 
utbildningen, dess resultat och framgångar. 
Kommunicera och visualisera er vision och era målbilder både inåt och utåt. Detta måste 
ske på alla nivåer, d.v.s. på grundskolorna, på förvaltningen och i kommunen i stort. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

7. Stärk det systematiska kvalitetsarbetet, för ständiga förbättringar 
Det så viktiga systematiska kvalitetsarbetet14 inom grundskoleverksamheten är en annan 
del som arbetas med och utvecklas, men som också kan bli än mer gediget – i flera led. Här 
behöver kopplingen mellan detta kvalitetsarbete i klassrummen (elevnivån), på skolorna, 
med förvaltningen och framför allt med politiken hänga ihop betydligt bättre. Analysarbetet 
har tagit stora kliv framåt sedan den senaste tillsynen av Skolinspektionen, framför allt på 
skol- och förvaltningsnivå. 

Ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete15 behöver rymma delar som: 
Innehåll: 

 att mäta ”rätt” saker 

 innehålla kvalitetsmått som är både kunskaper (hårda) och värdegrund (mjuka) 

 tydligt relatera till mål 

 vara överskådligt, bidra till förståelse för både del och helhet 

Processer: 

 vara väl kända och heltäckande 

 omfatta alla led – skolhuvudman, rektor, lärare 

 vara långsiktiga 

Metoder: 

 finnas en hållbar strategi för förbättring, från analys till utveckling via olika aktiviteter 

Vi kan också läsa bland annat i de årliga revisionsgranskningarna av barn- och 
utbildningsnämndens ansvarsutövande, genomförda av PwC16, att nämndens 

                                                   
14 Ett systematiskt kvalitetsarbete innebär att alla som arbetar i grundskolan systematiskt och 
kontinuerligt följer upp verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och 
utifrån det planerar och utvecklar utbildningen. 
15 Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem, Jan Håkansson, Studentlitteratur, 2013 
16 Stort internationellt revisions- och konsultföretag. 
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ansvarsutövande i vissa avseenden under granskningsperioden varit otillräckligt. För att 
utveckla nämndens ansvarsutövande lämnades redan 2012 följande rekommendationer: 

 ”Nämnden säkerställer att den får en heltäckande uppföljning och rapportering från 
verksamheten. 

 Rapporteringen bör fokusera på resultat och effekter. 

 Vid bristande måluppfyllelse för verksamhet och ekonomi ska nämnden skyndsamt vidta 
aktiva åtgärder. Detta i enlighet med kommunfullmäktiges regler för verksamhets- och 
ekonomistyrning.” 

Våra rekommendationer tangerar dessa årliga granskningars slutsatser. 

Förslag på aktiviteter och processer: 

 I det systematiska kvalitetsarbetet analyseras kontinuerligt elevernas kunskapsresultat 
i alla led, d.v.s. från lärare, rektor, skola till förvaltning och politiker/nämnden. 
Varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde? Är resultaten en trend eller 
tillfällig variation? Vilka och var behöver tidiga insatser genomföras? 
Arbeta enligt kvalitetsrörelsen: planera => genomför => analysera => förbättra. 
Ge politikerna helhetsbilden, trender och mönster. Ju närmare ni kommer skolan, 
klassrum och elever, ju fler detaljer. 
 
En mer konkret arbetsprocess för förvaltning och politik, kring ex v SKL:s årliga Öppna 
jämförelser (ÖJ), kan se ut som: 
1. Förbered hur ÖJ-resultaten ska tas om hand och kommuniceras inåt/utåt 
2. Gör en översiktlig analys och urval av ett antal indikatorer att fokusera på 
3. Fördjupa analyserna 
4. Ta fram åtgärdsförslag 
5. Besluta om åtgärder 
6. Genomför besluten i verksamheten 
 
Det finns flera bra verktyg och modeller för detta analysarbete, t ex hur man: 
* gör urval av indikatorer för en fördjupad analys 
* identifierar de bakomliggande orsakerna 
* analyserar för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) 
* tar fram och prioriterar förbättringsförslag 
* skriver fram en aktivitetsplan 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

8. Sätt in tidiga insatser och stärk elevhälsans roll 
En av de mer förekommande kommentarer vi fått, på hur kunskapsresultaten ska höjas och 
behållas, är tidiga insatser för och med eleverna. Att reparera kunskapsluckor från år 3, till 
år 6, till år 9 etc. 

Det viktigaste uppdraget för alla i styrkedjan är att följa alla elever till att nå både 
kunskapsmålen och de sociala målen. Kommunens elevhälsa har här en särdeles viktig roll, 
då de arbetar hälsofrämjande, förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot 
utbildningens mål. Huvudmannen behöver i större utsträckning fördela resurser på ett sätt 
som kompenserar för skillnader i elevers olika förutsättningar, det kompensatoriska 
uppdraget. Huvudmanen behöver också motivera erfarna och engagerade rektorer och 
lärare att verka där de bäst behövs. 
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Förslag på aktiviteter och processer: 

 Elevhälsan har en avgörande roll. Aktiviteter pågår, mål och planer finns och behöver 
kontinuerligt utvärderas, följas upp och förbättras. 
Ägare för detta område är chefen för elevhälsan. 

 ”Punktmarkera” elevernas utveckling och resultat, kontinuerligt under året. 
Utse ägare och ange uppföljning! 
Just kring denna nära observation av eleverna ser vi att rektors uppgift bör vara: 
* att skapa en effektiv organisation, som håller över tid. 
* att göra en plan för det kompensatoriska uppdraget, tillsammans med Elevhälsans 
professioner. 
* att ta vara på det faktum att lärare redan i början av hösten vet vilka elever som inte 
kommer att ha godkända kunskapskrav i slutet av läsåret. 

Utifrån kontakter med rektorerna vet vi att detta arbete sker idag, men också att det kan bli 
än mer effektivt. 

Mer detaljerat för rektor: 

 Sätta ambitiösa mål. Titta med större kontinuitet på prognoser, skolans åtgärder och 
sikta mot målen. 

 Skapa en tydlig konkret plan för hur skolan ska kompensera för elevers bakgrund mm. 

 Arbeta utifrån läroplanen. 

 Tydliggöra hur kunskapen ska bedömas och hur den kan mätas, när i tid etc. 

 Förankra hur strukturen ska se ut för all undervisning i hela organisationen/skolan. 
Alla ska känna till och följa det som är beslutat. 

 Följa prognoserna regelbundet, flera gånger per termin. ”Punktmarkera” elevernas 
utvecklingsarbete. 

 Genomföra tidiga insatser och för alla inom organisationen att kunna genomföra. 

 Ständigt utveckla och förbättra mottagande och undervisning av nyanlända elever. 

 Rektor är där för att stödja lärarnas/skolpersonalens arbete i att lyckas med varje elev. 
Rektor är den pedagogiska ledaren rektor vill och behöver vara. 

 Reparera och omprioritera i tidigt skede. Bygga helheter för eleverna, och deras 
föräldrar, så att de också förstår väg och mål. 

 Reflektera över begreppet ”pedagogisk ledare”! 

 Berätta för förvaltningschefen vilket stöd som behövs i detta arbete. 

 Förvaltningschefen, men också rektor, informerar kontinuerligt politiken om arbetet och 
resultaten. Politikerna i sig visar nyfikenhet och intresse om utvecklingen på skolan. 

9. Säkra resursfördelningen 
Förutom en tät systematisk uppföljning av elevernas kunskapsresultat och de sociala 
miljöerna är resursfördelningen ett mycket viktigt verktyg för huvudmannen att styra 
verksamheterna. Genom resursfördelningen till och mellan skolor har skolhuvudmannen 
möjlighet att påverka förutsättningar för att alla elever ska kunna nå de nationella målen 
och må bra. Det handlar här om politiska prioriteringar och beslut, för vilket både rätt 
beslutsunderlag, klokskap och mod behövs. 

Vår upplevelse är att huvudmannen idag saknar tillräckliga möjligheter att göra 
bedömningar kring sambanden mellan resursfördelningen och grundskolans 
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måluppfyllelse på ett systematiskt sätt. I och med detta saknas möjligheter att fördela 
resurserna till grundskolorna utifrån elevernas behov och förutsättningar, vilket innebär att 
huvudmannen inte tar sitt fulla ansvar för att säkerställa att utbildningen är likvärdig för 
eleverna, det kompensatoriska uppdraget sätts på undantag. Ord som helhet, tendenser, 
trender och mönster måste också ges fakta och lyftas in till huvudmannen (nämnden). 

Förslag på aktiviteter och processer: 

 Vi vet att det systematiska kvalitetsarbetet sedan några år genomgår förbättringar och 
här är det ytterst viktigt att politiker och barn- och utbildningsnämnden utgör en viktig 
del. Ett massivt systematiskt kvalitetsarbete genom hela styrkedjan – från 
undervisning och klassrum via skolledningarna och förvaltningen till nämnden. Detta 
för att varje elev också ska kunna få rätt resurser vid aktuellt behov. 
Det innebär att huvudmannen tar reda på hur det går, följer upp och återkopplar till 
verksamheten genom att: 
* det finns uppföljning av både kunskapsresultat och andra mer mjuka värden 
* rankingar, uppföljningar och utvärderingar används som verktyg för skolutveckling, 
förbättrade elevresultat och resursfördelning 
* elevernas kunskapsresultat följs på individ- och klassrumsnivå, hela tiden 
* det finns system för återkoppling av resultaten kombinerat med krav på utveckling och 
förbättring 
* politikerna tar aktiv del av uppföljning och analys samt för diskussioner om skolans 
och elevernas resultat 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

C. Ledarskap 
10. Tydliggör och professionalisera ledarskapet 
Ledarskapet är avgörande för framgång i arbetet och behöver hela tiden professionaliseras, 
stärkas och tydliggöras på alla nivåer: politisk nivå, tjänstemanna-/förvaltningsnivå, rektorsnivå 
samt lärarnivå. 

Ledarna måste beredas möjlighet att höja nivån på sin styrning och ledning över mål, insatser, 
utfall, resultat och analys – framför allt de för eleverna pedagogiska och sociala. Ett långsiktigt 
arbete för den strategiska kompetensförsörjningen av framför allt lärare/pedagoger, men också 
skolledare är avgörande för att rekrytera, utveckla och behålla dessa krafter. Här måste hela 
kommunen arbeta sida vid sida, tillsammans. 

Kompetensutveckling sker givetvis idag för rektorer och chefer inom grundskolan men mer 
behöver göras. Märk väl att ordet ”rector” betyder just ”styrare”. Det behövs ett stärkt, tydligt 
och professionellt ledarskap med befogenheter kopplade till ansvar över elevernas 
kunskapsresultat. Rektorer med ett förtroendefullt ledarskap, som baseras på respekt för 
pedagogernas professionalism och på värdegrunden. Detta i kombination med ett 
utvecklingsinriktat arbetsklimat. Rektor med en djup förståelse för skolan och som en naturlig 
del av den operativa verksamheten i vardagen. Att möjliggöra för lärarna att utföra sin 
undervisning på ett optimalt sätt. I allt detta ligger självklart också en del administrativa 
uppgifter för rektor, då rektor i administrationen bland annat sköter skolans infrastruktur. 

Rektor som den pedagogiska ledaren: 

 skapar förutsättningar för lärande och undervisning, 

 leder lärande och undervisning,  
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 kopplar ihop det dagliga arbete med lärandet och undervisning med skolans och elevernas 
resultat – kunskapsresultat som sociala resultat. 

Vi ser också att kommunen kontinuerligt bör genomföra medarbetarundersökningar, där man 
som medarbetare lämnar synpunkter på sitt arbete och sin arbetsplats, på sig själv som 
medarbetare liksom på sin chef. Psykosociala arbetsmiljöenkäter genomförs men dessa bör 
göras bredare och aggregeras resultatmässigt över åren. Här kan arbetet ytterligare förbättras 
med s.k. 360-graders-utvärderingar, ledarcoaching mm. Varje genomförd medarbetarenkät 
kräver en öppenhet visavi både högre ledning, politik samt lärare och skolpersonal. Allt för att 
varje ledare ständigt ska kunna utveckla sitt ledarskap. Där ledarskapet inte fungerar 
tillfredställande, måste närmaste chef agera klokt och beslutsamt. 

Vi ser också att kommunens invånare, medborgarna, kontinuerligt ges möjlighet att genomföra 
medborgarundersökningar, där de lämnar synpunkter på kommunens service och tjänster, i 
det här fallet på grundskoleverksamheten. I första hand gäller detta vårdnadshavare med barn 
inom grundskolan. 

Båda dessa typer av undersökningar bör genomföras av extern oberoende leverantör. 

Förslag på aktiviteter och processer: 

 Om det inte är påbörjat ännu måste kommunen och utbildningsförvaltningen påbörja 
den strategiska kompetensförsörjningen. Det handlar om lärare och övrig skolpersonal 
men också om skolledare. Skolledarna/rektor lägger idag alldeles för mycket tid till 
rekrytering, där deras pedagogiska ledarskap hamnar i skymundan och inte kan driva 
elevernas kunskapsresultat framåt i den utsträckning som behövs. De kan inte i sin 
rektorsroll agera som de pedagogiska ledare de vill och bör. HR-enheten/ 
personalavdelningen måste här finnas med som aktivt professionellt stöd vid 
rekryteringar till skolan. 
 
Samarbeten med högskolor och universitet för kompetenshöjning i ämnen och yrken är 
också viktiga delar för att bli en mer attraktiv skolkommun – inte minst hos studenterna. 
En kommun som kan rekrytera, utveckla men också behålla sina anställda. 
 
Arvidsjaur har liknande utmaningar som många andra kommuner oavsett lokalisering i 
landet – lärarbristen är stor. Flera idéer kom fram under intervjuerna, t.ex. att 
genomföra utbildningar på distans, att ha möjlighet att anställa obehöriga lärare som 
vidareutbildas, låta bekosta del av utbildningen m fl förslag. Eller att få lärare att se 
biträdande rektor som en möjlig karriärväg och inte enbart förstelärarkarriären, som det 
ser ut att vara idag. Samma tänk gällande politikerna – hur ska Arvidsjaur jobba för att 
locka fler/nya personer som vill jobba politiskt framöver? 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Kompetensförsörjning – bredda perspektivet, titta ex v i Finland och Norge efter 
pedagoger och annan skolpersonal. Även nyanlända kan bidra med sin kompetens och 
erfarenhet, förutsatt att de ex v genomgår grundläggande utbildning i svenska. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Skapa ett dedikerat projekt för ”Rekryteringskonsultstöd för Lärarrekryteringar”. 
Arvidsjaurs kommun har idag ett stort samlat rekryteringsbehov inom grundskolan för 
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att möta de behov och de krav som kommunen står inför framtiden. Samtliga kommuner 
i landet har liknande kompetensbehov vilket driver fram en stor efterfrågan av 
kompetenser. Ett dedikerat rekryteringsprojekt ger det helhetsåtagande som vi ser krävs 
för att locka till sig de bästa kandidaterna till grundskolan i Arvidsjaur. Projektet kan 
innehålla bland annat kontakt med andra länder, kontakt med högskolestudenter under 
utbildning och en strategi för att locka till sig kompetent personal från andra delar av 
landet. I och med ett dedikerat projekt skapas goda förutsättningar för att säkerställa en 
långsiktig kompetensförsörjning inom grundskolan. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Stärk ledarskapet – i alla led. Ledarna i kommunen behöver återkommande få 
återkoppling på sitt ledarskap, för att se vad som är gott och vad som behöver utvecklas. 
Det gäller framför allt de högre tjänstemännen och skolledarna på skolorna, men också 
de ledande politikerna. För bästa utfall behöver detta vara en transparent inre process, 
exempelvis via återkommande s.k. 360-graders-utvärderingar. En 360-utvärdering är ett 
effektivt feedbackverktyg, som ger en bild av en ledare (fokusperson) från ett antal olika 
perspektiv inkluderat deras eget, deras chef(er), deras underställda, och andra såsom 
kollegor. Alla svarar på frågor om hur fokuspersonen presterar i sin nuvarande 
arbetsmiljö. Resultatet sammanfattas i en rapport som ger fokuspersonen material för 
fortsatt arbete och framför allt områden med utvecklingspotential för framtiden, sin 
egen utvecklingsplan. 
 
Ytterligare en arbetsmodell är att genomföra observationer, d.v.s. att låta någon annan 
observera ens egen arbetsvardag under en tid, ett slags ”skuggning”. Detta kan både 
ledare och lärare använda sig av. Konstruktiv återkoppling sker efter observationerna för 
att den observerade ska hitta förbättringsområden, bli mer effektiv med sin tid och 
fokusera mer på rätt saker etc. 
Flera exempel finns i landet, bl a ”Våga Visa”, som är ett utvärderingssamarbete inom 
utbildningsområdet mellan ett antal kommuner. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Stärk och tydliggör rektors roll som pedagogisk ledare. Utöka rektors ansvar, mandat 
och framför allt det pedagogiska ledarskapet. Arbeta för ett nära och gott samarbete med 
huvudmannen och med hemmen. Se över vad som kan tas bort från rektors uppdrag 
idag, för att fokus ska kunna läggas på framför allt det pedagogiska ledarskapet. Minska 
dennes administrativa uppgifter, inte minst när det gäller arbetet med rekryteringar. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Erbjud alternativt ställ krav på utvecklande stöd till ledare i organisationen – i alla led, 
exempelvis genom coaching. Att erbjuda en extern och neutral samtalspartner skapar 
förutsättningar för ledarna att individanpassa sin egen utveckling, sätta ord på egna 
styrkor, svagheter, drivkrafter och på så sätt ta fram en individuell utvecklingsplan för 
framtiden. Coaching är ett effektivt verktyg som på sikt leder till ökad självkännedom, 
ökad självkänsla vilket leder till personlig utveckling. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Genomför kontinuerliga medarbetarundersökningar inom hela 
grundskoleverksamheten, lämpligen varje år. Låt dessa genomföras av extern oberoende 
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part och låt se mönster och trender över tid. Flera exempel finns i landet. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Genomför kontinuerliga medborgarundersökningar (vårdnadshavare) i kommunen. 
Låt dessa genomföras av extern oberoende part och låt se mönster och trender över tid. 
Flera exempel finns i landet. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Genomför avslutssamtal då någon slutar på sin tjänst, för att på så sätt fånga upp och 
lära om bland annat missförhållanden och annan relevant information. Detta samtal 
hålls lämpligen med annan person än den direkta chefen. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 
11. Skapa förändringsledning och ständigt förbättringsarbete 

För att utveckla skolorganisationen behövs erfaren och kompetent förändringsledning. Med 
förändringsledning menar vi att genom ett strukturerat tillvägagångssätt ledsaga och 
samspela med individer, grupper och organisationer från ett nuläge till ett önskvärt 
framtida läge. Precis det som hela genomlysningen handlar om i ett nästa skede. Vi ser ett 
mer långsiktigt förändringsperspektiv som avgörande för framgång. Att öka organisationens 
och skolornas förmåga till självförnyelse och förbättringsarbete blir sedan också en mycket 
viktig process. Det kan vi se i mogna och välmående organisationer. 

Förslag på aktiviteter och processer: 

 Använd kompetent förändringsledning i det systematiska förändringsarbetet. Skapa 
små konkreta projekt, med kompetenta projektledare och projektmedarbetare som 
driver arbetet i mål. Allt förändringsarbete läggs lämpligen under ett ”program-paraply” 
(med flera projekt under). 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Skapa effektiva och produktiva ledningsgrupper, team och arbetslag. Här kan vi se 
Susan Wheelans17 forskning om effektiva produktiva team som en (1) ingång. Genom 
hennes olika gruppformulär kan man snabbt nå bättre resultat i ledningsgrupper, 
arbetslag och andra grupper. Låt någon ledningsgrupp och arbetslag inleda detta arbete, 
som del i det vardagliga arbetet. Detta arbete bildar sedan grund för flera 
ledningsgrupper och arbetslag att utveckla sitt arbete. I slutänden ser vi att både ledare, 
medarbetare och elever vinner på detta. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

12. Lyft fram kompetenta lärare och pedagoger 
Vad är viktigast för elevernas kunskapsresultat? Allt visar att det är lärarna och deras 
kompetens som är helt avgörande här. Det är i själva undervisningen – undervisningens 
kvalitet – som elevernas kunnande växer och kunskapsresultaten syns. Att jobba med de 
pedagogiska frågorna är av synnerligen stor vikt. En högre utbildningsnivå och höjda 
kunskapsresultat handlar om kvalitet i undervisningen och om undervisningen i sig. En 
undervisning som bäst växer fram i ett vardagligt nära kollegialt lärande – där lärare 
samverkar som ”critical friends”. Bedriver skolan därtill ett klokt systematiskt 

                                                   
17 https://us.sagepub.com/en-us/nam/author/susan-a-wheelan 
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kvalitetsarbete och har ändamålsenliga lokaler och utrustning så uppfyller man syftet med 
utbildningen, att: 

”inhämta och utveckla kunskaper och värden, främja alla barns och elevers utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära, förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället 
vilar på, främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 
kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”, Läroplan för grundskolan 
2011. 

I kommuner som lyckas med sina skolor väljer man att lyfta fram kompetenta lärare i 
olika sammanhang, hela tiden. Här har man gjort sig av med ”Jantelagen”18. Som vi 
nämnt tidigare behövs en mycket medveten kompetensförsörjningsstrategi, för att behålla 
och rekrytera kompetenta och behöriga lärare, där kommunen tittar på sina kommande 
pensionsavgångar, men också på läraryrkets attraktionskraft. Det är här det avgörs om 
Arvidsjaurs grundskolor ska lyckas i och med sitt uppdrag framöver. 

Förslag på aktiviteter och processer: 

 Goda exempel – informera och presentera elever och lärare/pedagoger i Arvidsjaurs 
arbete via hemsidor, Facebook, Instagram, Twitter m.fl. för att både internt (riktat mot 
anställda och elever) och externt (riktat mot vårdnadshavare, potentiella nya 
medarbetare m.fl.) presentera Arvidsjaurs grundskolor som attraktiva arbetsgivare. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

 Mentorskap – skapa ett internt mentor-adeptsystem för att föra över information och 
kompetens från erfarna lärare till nyanställda lärare. Med kompetenta lärare lyfts också 
elevinflytandet och deras delaktighet till nya nivåer. Vi vet att ett ökat inflytande ger 
ökad motivation och engagemang från eleverna. Detta i sin tur leder på sikt till bättre 
resultat. 
Utse ägare, ange uppföljning och arbeta systematiskt! 

Rekapitulation rekommenderade utvecklingsområden 
Sammanfattningsvis i rubrikform våra rekommendationer: 

Kultur: 

 Gör en kulturförflyttning 

 Skapa trygghet och tillit 

 Tydliggör och stärk roller, ansvar och relationer 

 Höj förväntningarna 

 Återta stoltheten för grundskolan 

Struktur: 

 Stärk det systematiska kvalitetsarbetet 

 Kommunicera, kommunicera, kommunicera 

 Sätt in tidiga insatser och stärk elevhälsans roll 

 Säkra resursfördelningen 

                                                   
18 Jantelagen, enligt vilken man inte får sticka ut och tro att man är bättre än andra, utan det bästa är att 
vara en i mängden. 
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Ledarskap: 

 Tydliggör och professionalisera ledarskapet 

 Skapa förändringsledning och ständigt förbättringsarbete 

 Lyft fram kompetenta lärare 

Av de rekommenderade utvecklingsområdena väljer vi att särskilt lyfta fram några 
rekommendationer. För att lyckas skapa en mer attraktiv och kvalitativ skola, en höjd 
utbildningsnivå med höjda kunskapsresultat med nöjda elever, lärare/pedagoger och 
vårdnadshavare måste Arvidsjaurs kommun: 

 arbeta brett med beteenden, attityder och värderingar – omsätt kommunens 
värdegrund i praktiken, på allvar, tillsammans! 

 arbeta med att stärka ledarskapet i alla led – agera professionellt och skyndsamt där 
ledningen inte fungerar tillfredställande! 

 förbättra kommunikationen – i alla led, från politiker och förvaltningens tjänstemän till 
rektorer, lärare, elever och hemmen/vårdnadshavarna! 

 stärka samsynen, tilliten och förtroendet – i alla led, från politiker och tjänstemän till 
rektorer, lärare, elever och hemmen/vårdnadshavarna! 

 stärka det systematiska kvalitetsarbetet – genom hela styrkedjan19!  

Vad händer nu med rekommendationerna? 
Vårt förslag till uppdragsgivaren är nu att Arvidsjaurs kommuns Presidium snarast överlämnar 
rapporten med dess rekommendationer till Kommunstyrelsen, vilken låter besluta om det 
fortsatta utvecklingsarbetet. Vi ser att Kommunstyrelsen beslutar att tydliggöra en långsiktig 
skolutvecklingsplan (ett ”Skolutvecklingsprogram 2017-2021” för Arvidsjaurs kommun), där det 
tydliggörs och prioriteras med vad kommunen ska arbeta framöver, för att ständigt utveckla och 
stärka sina grundskolors och undervisningens kvalitet, med full fokus på varje barns och elevs 
kunskaper och utveckling. Genom ett skolutvecklingsprogram, och dess aktiviteter, kommer 
rekommendationerna att omsättas i praktiken. I detta utvecklingsarbete är professionen 
(förvaltning och förvaltningschef, rektor, tjänstemän, övriga skolledare och lärare/skolpersonal) 
och barn- och utbildningsnämnden självklara delar. 

                                                   
19 Styrkedjans fyra länkar: elever, lärare, rektorer och huvudmän har alla viktiga roller att spela för att 
tillsammans skapa en bra skola. Tillsammans bildar de skolans lokala styrkedja. 
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Skolutvecklingsprogrammet och dess arbete byggs lämpligen i projektform, då projekt är tydliga 
och avgränsade till sin form: tydliga mål och riktning, tid och resurser avgränsade, uppföljning 
där insatser stäms av utifrån uppsatta mål, resultat och effekter. Här ser vi att våra olika 
rekommendationer (åtgärder/insatser) kräver flera projekt under olika perioder framåt i tid, allt 
går inte att göra samtidigt. Prioritering blir nödvändigt och färdplanen behöver läggas för ett 
antal år framåt. Skolutvecklingsprogrammet ska visa på en helhetsbild med tid- och 
utvecklingsplan framåt. Lämpligen finns en ansvarig funktion som ”programledare” med i 
arbetet, som garant och controller över hela detta utvecklingsarbete. 

Till respektive projekt knyts aktiva projektgrupper, som ges uppdraget att lägga konkreta planer 
för utvecklingsarbetet. I dessa ingår olika professioner (tjänstemän, rektor/skolledare och 
lärare, men också elev och vårdnadhavare) beroende på vilken typ av åtgärd och insats det 
gäller. Därefter sker konkret arbete, som enligt plan följs upp och utvärderas. Återrapportering 
sker kontinuerligt till ”ägarna”, Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och nämnden. 
Utvecklingsarbetet följs även upp i kommunens årliga revisioner. 

I korthet, förslag till arbetsgång: 
1. presidiet överlämnar genomlysningen till Kommunstyrelsens ordförande, i april 
2. Kommunstyrelsen beslutar att tydliggöra en långsiktig skolutvecklingsplan 

(Skolutvecklingsprogram, ex v för åren 2017-2021, med prioriterade områden) 
3. nämnden och professionen involveras tätt i arbetet 
4. inom ramen för programmet skapas tydliga projekt för respektive åtgärd och insats (utifrån 

rekommendationerna) 
5. när projektets mål är uppfyllda stängs projektet 
6. arbetet överförs eventuellt i ”linjedrift” och vardagsarbetet 
7. nytt projekt skapas för nya åtgärder och insatser 
8. o.s.v. 

8. Avslutning 

Efter att ha fått förmånen att följa och lära om Arvidsjaurs kommun och dess 
grundskoleverksamhet kan vi se att mycket är gott och bra, men också att det finns flera 
utvecklingsområden. Inga av dessa är ogörliga, de pågår och finns redan att se både i 
kommunen idag och i andra delar av landet. Krafttag behöver dock tas, som helhet, med tydliga 
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ägare, roller och ansvar och med ett klart systematiskt förbättringsarbete – en pågående process 
över tid, som i sig aldrig blir klar. 

Vad hände då med ”skolresultaten” – ett ”jack i skivan”, en nedåtgående trend och/eller beror 
det på helt andra saker? Frågan är komplex och flera svar ryms inom den. Det vi vet är att 
grundskoleverksamheten har ”levererat” goda kunskapsresultat tidigare år och kan åter komma 
att göra så. Om det ska ske igen måste man arbeta betydligt mer systematiskt och professionellt 
överlag, fånga upp elever tidigt med olika insatser och sätta ledarskapet i fokus i alla led. Därtill 
måste man arbeta mer professionellt tillsammans, systematiskt, över gränserna politik, 
tjänstemän, ”skola”, ledare, lärare och hem. 

Till syvende och sist handlar all förändring inom skolan om att ge eleverna möjligheter att bli än 
mer framgångsrika i sitt lärande och i sin utveckling, tillsammans med andra. Detta lyckas om 
man har tydliga och kompetenta politiker, ledare, rektorer och lärare som i tät samverkan och 
med ett klokt systematiskt kvalitetsarbete över tid driver skolan framåt, med varje elevs bästa 
för ögonen – varje dag. Ledarskapet grundas i den värdegrund som både läroplanen och 
kommunen står för! 

Det är endast tillsammans, med tillit och förtroende, och med goda ledare, som Arvidsjaurs 
kommun genomför detta förbättringsarbete framgångsrikt – för varje barn och elevs bästa 
utbildning och skolgång! 

 

Vi på HRM Affärsutveckling AB, som haft förmånen att genomföra genomlysningen tackar för 
Arvidsjaurs kommuns förtroende och tillönskar alla barn/elever, medarbetare, föräldrar och 
politiker stort lycka till i det kommande så viktiga utvecklingsarbetet! 
 
 
 
 
Stockholm 2017-03-29 
 
 
 
 
Enligt uppdrag 

     
Jimmy Svensson     Ulrika Mandell 
Konsult      Konsult 
 
 
HRM Affärsutveckling AB 
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10. Bilaga 

Matris, sammanställning rekommendationer, för skolutveckling. 

Att för styrgrupp eller motsvarande prioritera och hantera (VAD:et). För eventuell projektgrupp 
att konkretisera (HUR:et). 

Här under utredarens rekommendationer, där de tre första områdena är prioriterade. 
 

Rekommendation Definiera Ägare 
Start 

Klart 

Uppföljning 
Färgkoda status: 

XX XX XX 
Gör en 
kulturförflyttning 

    

Tydliggör och 
professionalisera 
ledarskapet 

    

Stärk det 
systematiska 
kvalitetsarbetet 

    

Skapa trygghet och 
tillit 

    

Tydliggör och stärk 
roller, ansvar och 
relationer 

    

Höj förväntningarna     
Återta stoltheten för 
grundskolan 

    

Lyft fram kompetenta 
lärare 

    

Sätt in tidiga insatser 
och stärk elevhälsans 
roll 

    

Säkra 
resursfördelningen 

    

Kommunicera, 
kommunicera, 
kommunicera 

    

Skapa 
förändringsledning och 
ständigt 
förbättringsarbete 
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