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Hur skolan styrs är en viktig fråga för vilka resultat som ett skolsystem lyckas 
uppnå. Lärarförbundet anser att det behövs en annan styrning av svenska 
skolan. En styrning som innebär mindre av dokumentation, kontroll och 
detaljregleringar och mer av en dialog mellan skolans huvudmän, professionen 
och staten. En styrning där lärare och skolledare får mer tid för att arbeta med 
undervisning. Det kommer ge friskare lärare och friskare lärare ger de facto 
bättre studieresultat hos eleverna.

I Lärarförbundets rapport ”Bra arbetsmiljö höjer elevernas studieresultat” 
(2014) visades att för varje procentenhet som lärares sjuktal minskar, ökar 
andelen 20-åringar som har slutfört gymnasieskolan med en dryg halv pro-
centenhet, samtidigt som eleverna som slutför grundskolan har ett meritvärde 
som är 1,4 poäng högre.

”Negativ publicitet från massmedia, politiker, allmänhet under lång tid, minst 10 år 
– lärare, elever, övrig personal inom skolan får ständigt höra hur dåliga alla är. Stän-
digt nya bud om vad som ska ändras på (varje vecka) för att göra skolan bättre. Nya 
arbetsuppgifter, ökad administration, dokumentering, kontroll i arbetet etc från politi-
ker som ständigt tycker en massa, ”jag tror, jag tycker”, utan att egentligen kunna eller 
veta mycket mer om skolan än sin egen skolgång.” (Grundskollärare årskurs 4-6)

”Stress i form av krav att dokumentera och överbevisa sådant vi vet. Lärare är skyl-
diga och har fel tills motsatsen har bevisats. Inom rättsväsendet gäller motsatsen att 
”du är oskyldig till motsatsen har bevisats”. Detta säger en hel del om hur arbets-
situationen är för många lärare. Dessutom skall omdömen skrivas, nationella prov 
genomföras m.m. Sammantaget ett väldigt betungande dokumentationsarbete.” 
(Grundskollärare, årskurs 1-3)

Ovanstående uttrycksfulla citat kommer från Lärarförbundets rapport ”Hur 
skolpolitiken påverkar lärares hälsa” (2015). Rapporten är gjord utifrån att 
lärarna på senare tid toppar listor där stress och arbetsrelaterade besvär jäm-
förs mellan olika yrken och branscher i Sverige. I sammanhanget kan nämnas 
att den dåliga arbetsmiljön i skolan, tillsammans med ett lågt löneläge, är 
huvudorsaker till att det blivit svårt att rekrytera ungdomar till läraryrket. SCB 
räknar med att det kommer att saknas 65 600 lärare år 2025.

I rapporten ”Hur skolpolitiken påverkar lärares hälsa” lät Lärarförbundet 
ett knappt tusental lärare ge sina förklaringar till varför lärare är högt över-
representerade gentemot resten av arbetsmarknaden vad gäller risken att bli 

Dags för ny styrning
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sjukskriven i en psykisk diagnos. En sådan diagnos innebär i övervägande 
utsträckning en stressrelaterad sjukdom. Dessa sjuktal stiger på ett mycket 
oroväckande sätt. 

Lärarnas svar genomsyras av känslor av otillräcklighet, stress och brist på 
tilltro från omvärlden. I detta sammanhang kan vi konstatera att det är huvud-
männen som bär det formella arbetsgivaransvaret för skolan, samt att det är 
rektorer som är chefer för grundskole- och gymnasielärarna. Trots det pekar 
den största gruppen av dessa lärare, knappt 40 %, ut staten som ansvarig för 
att yrkeskåren blir allt sjukare. En något mindre andel, knappt 30 %, håller 
huvudmannen som ansvarig, medan endast 15-20 % menar att felet framför allt 
ligger hos rektor. Övriga, som tillsammans utgör en liten andel, pekar exempel-
vis ut föräldrar, kollegor eller läraren själv. Här blir det tydligt att det är statlig 
och kommunal styrning som skapar problem och sjukdom i verksamheterna.

Finansdepartementet har via civilminister Ardalan Shekarabi deklarerat att 
regeringen vill skapa en ny styrning bort från New Public Management. Lärar-
förbundet delar ministerns uppfattning och förbundet vill med denna rapport 
bidra till att utveckla styrmodeller som innebär att välfärdsprofessionernas 
autonomi kan stärkas.

Lärarförbundet vill med denna rapport visa på en styrning av skolan som fjär-
mar sig från NPM och i högre grad väger in delaktighet från de professionella. 
Mot bakgrund av de senaste årens skolreformer skissar vi även på huvuddrag i 
en skolpolitik, som bättre skulle stärka professionen. 

Vårt förslag utgår från ett antal spänningsfält för professionen såsom ansvar och 
förutsättningar, tillit och kontroll samt konkurrens och sammanhållning. Mycket 
inspiration har också hämtas från den skolpolitik som bedrivits i Ontario.

Lärarförbundet

Ann-Charlotte Gavelin Rydman 
Ordförande Lärarförbundet Skolledare 
Twitter: @gavume

Johanna Jaara Åstrand 
Ordförande Lärarförbundet  
Twitter: @JohannaJAstrand
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Bakgrund 
New Public Manegement (NPM) kan beskrivas som 
tankeströmningar, hämtade från näringslivet, som kommit att 
genomsyra förändringspolitik i offentlig förvaltning i många 
västländer under de senaste decennierna.

Marknadstänkande, utveckling genom konkurrens och ansvarsutkrävande 
är utmärkande drag i New Public Management. Oavsett vilka regeringar som 
innehaft makten har NPM sedan 1980-talet löpt som en röd tråd i offentlig 
styrning. Någon entydig definition av begreppet finns inte, men nedan listas 
komponenter som i olika utsträckning brukar finnas inom NPM, hämtade från 
Johan Wennströms skrift ”Lärare utan frihet” (2014):

1. detaljstyrning från ledningen

2. standarder och mätning av utfall, det vill säga målstyrning; uttalade  
 indikatorer på framgång; kvantitativa mått för verksamhetens   
 utveckling

3. kontroll genom ekonomiska incitament och resursallokering efter  
 prestation

4. decentralisering av offentliga verksamheter och rekonstruktion i   
 mindre enheter för att uppnå ökad effektivitet

5. införande av konkurrens och rivalitet i den offentliga sektorn

6. skifte från traditionell tjänstemannaetik till näringslivsprinciper i   
 styrningen av offentlig sektor, med ökad flexibilitet i anställningar,  
 individuell lönesättning, reklam och marknadsföring

7. nedskärningar av kostnader; sträng ekonomisk disciplin och mot  
 stånd mot fackliga anspråk
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Dessa strömningar har påverkat svensk skolpolitik och styrningen av den 
svenska skolan. Ett tydligt exempel på detta ges i läroplanskommitténs betän-
kande ”Skola för bildning” (SOU 1992:94). Här framgår hur skolans styrning 
var tänkt att fungera i samband med att en ny läroplan infördes. Den nya styr-
ning, mål- och resultatstyrning, som skisserades i ”Skola för bildning” byggde 
på att det fanns två typer av mål: strävansmål och uppnåendemål. 

Uppnåendemålen sågs som referenspunkter i arbetet mot en likvärdig skola. 
De nationella proven i årskurs fem testade elever mot uppnåendemålen. Pro-
vens syften var att utgöra underlag för åtgärdsprogram och lokal och nationell 
utvärdering. Med hjälp av resultaten i förhållande till de nationella provens 
uppnåendemål i årskurs fem kunde eleverna ges särskilt stöd och huvudmän-
nen och rektorerna kunde fördela om resurser inför elevernas fortsatta väg 
mot årskurs nio.

Strävansmålen sågs framför allt som riktlinjer för skolans arbete mot högre 
kvalitet och angav inriktningen på skolans arbete. Ett sådant mål i Lpo94 
kunde vara att eleverna ”känner trygghet och lär sig att ta hänsyn och visa 
respekt i samspel med andra”. Här var det tänkt att skolorna skulle värdera hur 
långt de kommit i arbetet mot detta mål, i självvärderingar eller i någon annan 
typ av uppföljning.

Den mål- och resultatstyrning för utbildningsområdet som skisserades i ”Skola 
för bildning” och sedermera infördes i samband med 1994 års läroplaner har, 
bland annat genom NPM-influenser, gradvis förskjutits mot resultatstyrning. 
Strävansmålen har blivit till något slags uppnåendemål och Skolinspektionen 
kan bedöma att skolor inte uppnått mål om elevers ansvarstagande och infly-
tande. Resultaten på de nationella proven ses som betyg på eleverna och på 
skolan och används sällan som underlag för att fördela om resurser mellan 
skolor. Självvärderingar förekommer också sparsamt i verksamheterna. Det är 
siffror som gäller framför allt annat, när skolor ska redovisa sin kvalitet. Inrikt-
ningsmål blir till uppnåendemål och resultat granskas hellre än processer. 
Denna förskjutning kan ses som ett uttryck för en vilja att hålla personer och/
eller verksamheter ansvariga mot något slags lättförståeliga kvalitetsmått.  
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Både hos staten och hos huvudmännen märks detta. Huvudmännen föredrar 
provresultat och enkätutfall framför processbeskrivningar när de ska värdera 
rektorer och verksamheter.  Den statliga kontrollen har ökat genom skarpare 
tillsyn, nationella prov, internationella resultatmätningar etc. 

Styrningen har också förskjutits mot att bli mer top-down, vilket vi kan utläsa 
i den så kallade decentraliseringsutredningen från 1975. När det gäller förhål-
lande stat och kommun framhölls här att ansvarsfördelningen och fördelning 
av uppgifter måste präglas av ett växelspel mellan beslut om mål och medel. 
Innebörden av detta kan tolkas som att det måste finnas en ömsesidig kommu-
nikation mellan staten och kommunerna - både ifråga om målen för verksam-
heten och ifråga om medel för att genomföra den. Resultat och olika utfalls-
mått skulle inte bara användas för att hålla någon huvudman ansvarig – de 
skulle också användas för att omfördela resurser eller göra utvecklingsinsatser.  
Utvärderingarna skulle också resultera i att mål kunde justeras, dvs. staten 
förutsattes i högre grad anpassa målsättningarna till vad som visade sig vara 
möjligt/önskvärt att genomföra. Idag syns litet av detta samspel. Istället har 
huvudmän och de professionella i praktiken kommit att bli tysta genomförare 
av statliga uppdrag och reformer. Dialog om mål, medel och genomförande 
förekommer sällan.
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Utgångspunkter för förändring 
I denna rapport pekar vi ut en del nödvändiga förändringar av 
skolpolitiken och skolans styrning. 

De senaste årens skolreformer är en första utgångspunkt. Reformerna har 
inte gett önskat resultat och de har implementerats illa. Det kan utläsas av alle-
handa utredningar, rapporter och PISA-mätningar. På samma sätt råder det 
nästintill allmän konsensus kring problematiken runt inslag av New Public 
Management (NPM) i skolpolitik och i ledning och styrning av skolverksam-
heter. Starka inslag av NPM i styrningen leder generellt inte till bättre resultat 
– men ger däremot en försämrad arbetsmiljö.

En andra utgångspunkt är den analys som gjordes inför omläggningen av 
skolpolitiken i Ontario på 2000-talet. Den nytillträdda politiska ledningen i 
provinsen drog slutsatsen att tidigare gjorda skolreformer misslyckats huvud-
sakligen på grund av att:

→ De låg långt ifrån själva undervisningen

→ De utgick från att lärare visste hur de skulle hantera reformerna

→ För många reformer genomfördes samtidigt och dessutom drog de åt  
 olika håll

→ Lärarna trodde inte på reformerna

Ovanstående punkter stämmer väl överens med hur situationen ser ut i  
Sverige idag.
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Målstyrning med dialog
Ett målstyrt system kräver uppföljning och återkoppling som 
en bärande del inom systemet, om målstyrningen ska fungera. 
Därför är den ursprungliga tanken om deltagande målstyrning 
eller målstyrning med dialog, som läroplanskommittén föreslog 
1992 värd att lyfta fram igen. 

Uppföljning och återkoppling förutsätter en infrastruktur för kommunikation, 
men genom NPM har det ersatts med kontroll.  Nihlfors/Johanssons forskning 
om styrsystem, politik och profession visar att kommunikationen mellan de 
olika nivåerna i styrningskedjan är i det närmaste obefintlig. Detsamma gäller 
tilliten. Bristen på tillit är märkbar på alla nivåer i den kommunala organi-
sationen – ingen vågar riktigt lita på att erforderlig kompetens finns på över- 
eller underliggande nivå eller mellan politiker och tjänstemannanivå – och 
ingen tar heller reda på hur det förhåller sig. 

Lärarförbundet menar att styrningen av utbildningsområdet behöver utformas 
så att politiska beslut avser övergripande frågor. Det kan handla om strukturer 
som till exempel val av fokuserade kunskapsområden i förskolan eller indel-
ning i ämnen i grund-och gymnasieskolan. Styrningen bör också fortsatt 
omfatta riktmärken som i vid mening pekar ut vilket samhällsuppdrag skolans 
arbete riktar in sig mot och vilket socialt klimat som är önskvärt.  

Professionen ansvarar för metoder och processer, val av stoff och en arbetsor-
ganisation som främjar detta. 

Eftersom systemöverväganden och praktiska överväganden skär i varandra 
behöver detta också kompletteras med ett system för återkoppling. Det är nöd-
vändigt om politikerna bättre ska kunna förstå konsekvenser av beslut. Det 
kräver arenor där politiker/huvudman, chefstjänstemän och profession kan 
mötas. Kvaliteten i politiken prövas i frågan om ett politiskt beslut är genom-
förbart lika mycket som praktiken prövas genom att utvärderas i förhållande 
till den beslutade politiken. 
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Det behöver skapas ett system som säkrar dialog mellan skolans alla nivåer. 
Skolledare och lärare är rättsgaranter för barns och elevers lärande och skolle-
darna utgör både den yttersta länken i styrkedjan och är en del av professionen. 
Skolledarna måste ha möjlighet att kommunicera med huvudmannen, grundat 
på styrdokumentens mål. Lärarförbundet vill därför se följande utveckling:

→ En infrastruktur behöver skapas för återkoppling och kommunikation  
 mellan olika styrnivåer och professionen.

→ Det behövs en kontinuerlig dialog mellan politik och profession om  
 gällande och kommande mål för verksamheten.
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Ansvar och förutsättningar
Mycket av reformpolitiken i Sverige har drivits av en tro på att 
ansvarsutkrävande i sig ska leda till utveckling. Stor möda har 
lagts på att peka ut vem som har ansvar för vad och sedan 
värdera dennes prestationer. En förstärkt skolinspektion och 
huvudmännens allt hårdare krav på budget i balans kan ses som 
exempel på yttringar av denna politik. 

Men ansvarsutkrävande och förutsättningar måste vara i balans. För att högre krav 
på personer och organisationer ska leda till bättre resultat behöver personerna och 
organisationerna också få förutsättningar att leva upp till kraven. I Ontario såg 
man detta och många av de praktiska åtgärderna inom skolreformernas ram har 
därför handlat om kompetensutvecklingsinsatser för lärarkåren.

I Sverige är det tydligt att det generellt råder stor obalans mellan ansvar och 
förutsättningar i systemet. Lärares snabbt ökande sjuktal och den stora omsätt-
ningen på rektorer vittnar om detta. En bättre skolpolitik skulle därför behöva 
fokusera mer på kompetensutveckling, kapacitetsbyggnad och verksamheter-
nas förutsättningar. Lärarförbundet vill därför se följande utveckling:

→ Rikta mer fokus mot förutsättningarna för att utveckla undervis-  
 ningen, det vill säga bättre stöd för skolledares pedagogiska ledar- 
 skap samt mer tid för lärare att förbereda, efterarbeta och utveckla  
 undervisningen.

→ Satsa mer på systematisk kompetensutveckling för professionen och  
 inrätta ett statligt kompetensutvecklingscentrum.

→ Fördela pengar i större utsträckning efter elevers olika behov. 

→ Låt Skolinspektionen granska även vilka förutsättningar verksam- 
 heterna ges av huvudmannen.
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Tillit och kontroll
Lärare och skolledare berättar samfällt om allt för stora 
dokumentations- och administrationsbördor. Sverige har nästan 
blivit världsledande vad gäller omfång av och antal obligatoriska 
nationella prov för grundskolans elever. Vi har en skolinspektion 
som kontrollerar skolor var tredje år. 

Samhällets yttre kontroll via skolinspektion och kunskapsmätningar som PISA, 
TIMMS, PIRLS etc. behöver mötas av en stark och tydlig inre kontroll som profes-
sionen själv ansvarar för. Lärarnas och skolledarnas egen granskning av undervis-
ningens kvalitet blir då drivkraften i utveckling av verksamheten. 

Detta var en bärande tanke i Leif Davidssons utredning ”Tydlig och öppen”, inför 
inrättande av en inspektionsmyndighet för skolan. Leif Davidsson förespråkade 
där, att det var lärarnas och skolledarnas självvärderingar som i huvudsak skulle 
vara föremål för Skolinspektionens tillsynsverksamhet. I de fall självvärderingarna 
befanns vara otillräckliga, kunde inspektionen göra en djupare granskning av 
verksamheten.

Lärarförbundet vill se en utveckling där Skolinspektionen eller motsvarande 
företrädesvis verkar på lokal nivå. Myndigheten utgår då från verksamhetens själv-
värdering och tillsammans med rektor/förskolechef planeras och genomförs en 
granskning vars främsta syfte är att gynna enhetens utveckling.

Skolverket eller motsvarande verkar då företrädesvis på nationell nivå genom 
insatser som kompetensutveckling, nationella utvärderingar, allmänna råd och 
liknande. 

Statens utredare av kommunaliseringen, Leif Lewin, hänvisar till en omfattande 
internationell kritik av det sätt på vilket kontroll idag utövas inom offentlig verk-
samhet, bland annat den brittiske företagsekonomen Michael Power, som myntat 
begreppet Granskningssamhället, den amerikanska professorn i pedagogik Diane 
Ravitch som numera delar Powers skepsis mot ytliga mätningar av studieresultat 
och lättköpta jämförelser mellan skolor samt den finländske professor Pasi Sahl-
berg, som hävdar att det bästa sättet att förbättra ett utbildningssystem är att stärka 
undervisningsförmågan och begränsa testning till ett nödvändigt minimum.
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Lewin pekar i sin utredning på ”tillit” som en utväg ur det omfattande kontroll-
system vi lever i. Han menar att det är viktigare att lärarna känner ansvar för sin 
undervisning än att medborgarna utkräver ansvar av skolorna. Lewin menar att 
samhället runt om skolan måste ta första steget och ge lärarna mer tillit. Det främ-
sta skälet till detta är att lärarkåren behöver samhällets tilltro för att kunna klara 
sitt uppdrag.

Lärarförbundet har länge förespråkat att undervisningen ska knytas närmare 
forskning och akademi. Ett sätt för skolan att vinna tillit från det omgivande sam-
hället är att visa att dess verksamhet vilar på vetenskaplig grund. Lärarförbundet 
vill därför se följande utveckling:

→ Låt självvärderingar ta större plats i skolutvecklingsarbetet.

→ Ge Skolinspektionen ett betydligt mer utvecklande och mindre  
 kontrollerande uppdrag. 

→ Reglera färre detaljer om hur verksamheterna ska bedrivas.

→ Använd kunskapsresultat mer som en grund för utvecklande insatser  
 och/eller lärares och skolledares uppföljning av den egna verksam- 
 heten och mindre för allmän kritik/uppmuntran och/eller grund för  
 skolval.

→ Ge de professionella mer inflytande över hur/när/om nationella prov  
 används.

→ Knyt forskningen närmare skolan.
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Sammanhållning eller konkurrens
I det svenska skolsystemet ser sig lärare och skolledare i 
grannskolor många gånger som konkurrenter, hellre än som en 
gemensam resurs för Sveriges elever. 

Detta har generellt gjort yrkeskåren mer ineffektiv då det bland annat motver-
kat en kultur av spridning av goda praktiker och professionella erfarenhetsut-
byten. Det har också lett till att lärares och skolledares handlingar ifrågasätts 
av allmänheten i högre grad, då allmänheten kan misstänka att yrkeskåren 
handlar utifrån andra intressen än elevernas gemensamma bästa. Det kan 
exempelvis gälla skillnader i betygsättningen mellan skolor på grund av att det 
finns intresse av visa upp bra siffror i det fria skolvalet eller att elever på vissa 
skolor inte får särskilt stöd på grund av intresset av en budget i balans eller 
vinst. Lärares och skolledares fackliga organisering i olika förbund har inte 
heller bidragit till att kåren upplevs handla och tala endast utifrån rent profes-
sionella intressen.

Skolpolitiken bör tydligare syfta till att skapa och adressera en väl sammanhål-
len lärar- och skolledarkår som hålls ihop av en gemensam yrkesetik. Lärarför-
bundet vill därför se följande utveckling:

→ Uppmuntra samarbete inom lärarkåren.

→ Kunskapsresultat ska användas som grund för utveckling och resurs- 
 fördelning och inte som konkurrensmedel.

→ Skapa fler arenor för lärare och skolledare att dela kunskap med  
 varandra.
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Undervisning eller annat
Politiskt behöver fokuset vridas från resultat och statistik 
till utbildningen i klassrummet. Mycket av de senare årens 
skolreformer och skoldebatt har handlat om annat. 

Det har till exempel handlat om IUP:er, åtgärdsprogram, planer mot krän-
kande behandling, skriftliga omdömen, betyg och nationella prov. Samtliga 
dessa företeelser uttrycker en ambition att i högre grad kontrollera, dokumen-
tera, detaljstyra och/eller att skapa resultat i skolan. De handlar inte primärt 
om att förbättra undervisningen.

Samtidigt är en utvecklad undervisning det effektivaste och mest uppenbara 
receptet för att åstadkomma det som alla intressenter i och omkring skolan 
idag eftertraktar mest – bättre kunskapsresultat. Bättre kunskapsresultat 
skulle stärka lärarprofessionen då bra resultat anses vara det främsta beviset 
på att lärarna klarar sitt samhällsuppdrag. 

Skolförbättring som syftar till en utvecklad undervisning är att föredra fram-
för andra förändringar. Det är lätt att ena och få med sig lärarna i sådant 
förändringsarbete – här är mattelyftet ett bra exempel. I diskussioner runt 
pedagogiska och didaktiska förändringar i klassrummet har lärarna ett givet 
försprång tack vare sin utbildning – detta försprång är inte alls lika givet 
exempelvis i diskussioner runt åtgärdsprogram och kränkande behandling där 
medicinska och juridiska kompetenser får ett större berättigande. 

Betyg, nationella prov och annan statistik spelar idag en stor roll i hur under-
visningens kvalitet beskrivs. Detta synsätt förefaller vara ineffektivt i och med 
att det ännu inte har lett till en bättre undervisning. Det synsättet behöver för-
ändras, så att process blir viktigare än resultat – och åtföljas av en dokumenta-
tion som stödjer undervisningsprocesserna. 
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För skolpolitiken innebär detta att:

→ Uppmuntra samarbete inom lärarkåren.

→ Kunskapsresultat ska användas som grund för utveckling och resurs- 
 fördelning och inte som konkurrensmedel.

→ Skapa fler arenor för lärare och skolledare att dela kunskap med  
 varandra.

Huvudmännen behöver skapa starkare stödorganisationer runt skolledarna så att 
dessa får mer utrymme för att vidareutveckla lärarnas undervisningsförmåga.

→ Låta undervisningsprocesserna bli fokus i kvalitetsarbetet.

→ Se till att reformer och förändringar i huvudsak syftar till förbättrad  
 undervisning. 

→ Erbjuda mer stöd till modeller och projekt för förbättrad undervis- 
 ning och olika former av kollegialt utbyte lärare emellan.

→ Fortsätta rensa i regleringar kring dokumentation, exempelvis   
 genom att ge professionen ännu större ansvar att själva utforma   
 dokumentation av ett utvecklingssamtal.
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Top-down och bottom-up
Något som visar på att tilliten till professionen successivt har 
minskat är de många detaljregleringarna som finns idag om hur 
arbetet ska utföras. 

Idag ges lärare och skolledare anvisningar om hur de ska arbeta i lagar, för-
ordningar, Skolverkets allmänna råd, Skolverkets författningssamling, Skol-
inspektionsbeslut, huvudmannapolicies samt lokala dokument och planer i 
verksamheterna. Även om många av anvisningarna drar åt samma håll blir det 
sammantaget en oöverskådlig mängd anvisningar och råd som växt över huvu-
det på de professionella och inskränker deras handlingsutrymme. Ett allmänt 
råd från Skolverket föreskriver ofta flera detaljerade rutiner som ska skapas, 
följas och följas upp i verksamheterna.

Det behövs en omsvängning i politik och styrning där de professionella läm-
nas större frihet att själva utforma sina egna verksamheter. De behöver också i 
större grad ges svängrum för att kunna bli drivande i lokal och nationell skol-
utveckling.  

Huvudmännen lägger idag ut alltmer ansvar och arbetsuppgifter i verksam-
heterna. I en enkätundersökning från Lärarförbundet 2014 angav två av tre 
skolledare att de upplever att de fått mindre tid till att leda det pedagogiska 
arbetet. 8 av 10 menade också att deras arbetsbelastning ökat. Det vanligaste 
svaret på frågan om vad som orsakar den ökade arbetsbelastningen, är att de 
fått fler arbetsuppgifter från sin huvudman. Det rör sig ofta om någon form av 
administration, men kan även handla om vaktmästararbete, livsmedelsansvar 
eller annat. 

Den politiska ledningen behöver vara väl insatt i verksamheten för att kunna 
stötta den professionella nivån. Det kan handla om att underlätta det kollegiala 
kunskapsutbytet mellan skolor, att i sin medelstilldelning till skolor och för-
skolor också väga in behovet av utveckling, inte enbart löpande verksamhet. 
Andra exempel på huvudmannastöd finns i Solna och Skellefteå kommuner, 
som har inrättat varianter av ”gate-keepers”, vilka enbart slussar de samtal 
vidare till berörd rektor, som rör specifika frågor för just den skolan.



19EN RAPPORT FRÅN LÄRARFÖRBUNDET SKOLLEDARE

Den ekonomiska styrningen uppifrån och ned skulle kunna ”matchas” bättre 
genom en kontinuerlig kommunikation mellan politik och profession. Arenor 
för dialog och utveckling behöver skapas. Alla olika nivåer behöver samarbeta 
och lärares och skolledares synpunkter tas om hand. När förändringar genom-
förs uppifrån och ner - utan samsyn - gör de mer skada än nytta. Såväl under-
visning som utveckling av denna och verksamheten i stort, består av processer 
och processer kräver delaktighet. Uthållighet och möjliggörande kommer 
därför att vara avgörande för hur reformer kommer att lyckas framöver. Lärar-
förbundet vill därför se följande utveckling:

→ Färre, men mer genomtänkta reformer av skolövergripande och   
 långsiktig natur. 

→ Använd lärares och skolledares kunskaper i reformarbetet och se till  
 att de är involverade och står bakom förändringarna. Det ger bättre  
 förutsättningar om alla drar åt samma håll.

→ Stimulera olika former av försöksverksamhet.
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