Arbetande nätverk
Handbok i SKL:s modell för att
utveckla skolan i Sverige
- Styrning och samarbete
- Fyra nivåer - Struktur för kunskapsspridning-
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Introduktion till handboken
Beskriver och stödjer
Handboken beskriver arbetet med SKL:s skolutvecklingsmodell och processen med att
styra och leda genom fyra lokala beslutsnivåer. Handboken omfattar inte alla detaljer i
arbetet, utan skildrar snarare grundprinciper, processer samt konkreta instruktioner och
tips till framförallt SKL:s projektledning men också till medverkande kommuner.
Bilagor och referensmaterial
Till handlingsplanen hör ett antal bilagor som kan användas vid enskilda aktiviteter i
förändringsarbetet. Handlingsplanen kan också används som utbildnings- och
inläsningsmaterial när en kommun påbörjar en SKL-satsning som utgår från
handbokens grundprinciper* och som referensmaterial vid senare tillfällen.
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1. Bakgrund och utgångspunkter
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1.1 Bakgrund
I januari 2012 påbörjade sju kommuner arbetet med SKL:s
Matematiksatsning PISA 2015. Två år senare deltog närmare en
tredjedel av landets kommuner i detta omfattande utvecklings- och
förändringsarbete. Utgångspunkten för satsningen sträckte sig längre
än att enbart förbättra svenska elevers kunskaper i matematik. Den mer
långsiktiga målsättningen var att utveckla en ny modell för att utveckla
den svenska skolan.
Detta eftersom satsningen som fick namnet SKL Matematik PISA 2015
byggde på såväl på forskning som på studier över framgångsrika
skolsystem som förbättrat sina skolresultat. Ytterligare ett skäl är att
deltagande kommuner har vittnat om mycket goda erfarenheter av hur
arbetet har genomförts, jämfört med andra former av utvecklingsarbete.
Slutsatsen backas upp av såväl intern som externa granskning.
Modellen presenteras i det följande.
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1.2 En modell för styrning och ledning
En genomtänkt styrning och ledning är centralt för att skapa
förutsättningar och långsiktighet i ett utvecklingsarbete. SKL:s fokus i
Matematiksatsning PISA 2015 blev därför att stödja huvudmännen att
utveckla sin egen styrning och ledning genom att stärka styrkedjan i
kommunerna. En viktig utgångspunkt för SKL Matematik PISA 2015 var
att gå tillbaka till de slutsatser som dragits från utvärderingar av tidigare
projekt. Dessa hade bland annat pekat ut samarbete mellan kommuner
och nätverksarbete i blandade grupper som tydliga framgångsfaktorer.
Andra framgångsfaktorer var kommunernas eget ansvar, långsiktighet
fokusering, delaktighet och dokumentation. Högsta ledningens
engagemang och stöd hade varit en absolut förutsättning. Grunden för
satsningen blev därför att tydligt involvera samtliga lokala beslutsnivåer –
politik, förvaltningsledning, rektorer och lärare – samt attt låta kommuner
arbeta tillsammans.

.
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1.3 Fyra nivåers aktiva deltagande
En grundläggande princip för SKL:s modell för att utveckla skolan är att
fyra nivåer deltar aktivt i arbetet:
•
•
•
•

Politiken
Förvaltningsledningen
Rektorer
Lärare

Lärare, rektorer, förvaltningsledning och politiker spelar alla,
tillsammans och var för sig, en avgörande roll för att skapa bra
förutsättningar för elevernas lärande. Det finns i det här sammanhanget
inga enkla vägar till framgång, utan alla som arbetar i och med skolan
behöver involveras när det kommer till större satsningar och
genomgripande utvecklingsarbeten.
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1.4 Överenskommelse och avsiktsförklaring

I alla kommuner som valt att vara med har den högsta
politiska nivån och den högsta förvaltningsnivån skrivit
under en avsiktsförklaring. I denna åtar man sig att
delta enligt en överenskommelse med såväl SKL som
övriga kommuner.
Alla kommunens skolor är berörda, även fristående
skolor om kommunen så vill och träffar egna avtal om
detta. I ansvarsförklaringen tar politikerna ansvar för
att förbättra resultaten inom det område som
satsningen avser och för att involvera övriga nivåer i
arbetet.

8

1.5 Villkor för deltagande
 Avsiktsförklaring – acceptera villkoren
 Alla fyra nivåer ska vara med aktivt
 Kommunen ska satsa/pröva sin styrning

 Förbättra undervisningen/Ange Operativa mål
 Arbeta med andra kommuner
 Bistå nya kommuner i starten
 Utse processledare med mandat
 Avge årlig rapport till SKL
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1.6 Styrning och ledning: SKL:s tre områden, sex satser
Gemensam ledning
 Ledningsnivåerna är sammanlänkade.
 Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning.

Gemensamma värderingar
 Likvärdighet och höga förväntningar på alla elever och
övriga.
 Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande.
Gemensamma rutiner
 För systematisk uppföljning och återkoppling.
 För att fånga upp elever i behov av stöd.
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1.7 Missiv
Missivet är en skriftlig beskrivning av kommunens arbete, åtaganden
och olika ambitionsnivåer. Missivet ändras under arbetets gång.
Missivet innehåller information om åtminstone följande delar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bakgrund till satsningen
Hur har övriga organisationen involverats?
På vilket sätt har denna satsning länkats samman med kommunens övriga
utvecklingsarbete?
Vilka svårigheter, glädjeämnen etc. har identifierats?
Kommunens operativa mål
Hur ska de operativa målen följas upp?
Vilka slutsatser har kommunen dragit av tidigare års resultat?
Vilka konkreta åtgärder har man planerat/beslutat genomföra?
SKL:s satser för styrning och ledning:
- Vilka slutsatser kring nuläget har kommunen dragit?
- Vilka konkreta åtgärder har man beslutat genomföra?
- Hur långt har man kommit i genomförandet?

10. Vilka risker har identifierats med metoden arbetande nätverk?
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1.8 Stödet från SKL
SKL stöd omfattar:
 Ledning av processledarträffar för förberedelse och efterarbete av
nätverkskonferenser
 Godkännande av nätverksprogram
 Digitalt verktyg för dokumentation
 Publik del länkas till SKL:s hemsida

 Mall till och sammanställning av Årliga rapporter
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1.9 Antal kommuner och tid
Ett enskilt nätverk ska bestå av sex-sju kommuner
med lika många deltagare per kommun, med
företrädare från alla fyra nivåer. Antal nätverk i
respektive omgång avgörs vid starten.
Antal nätverkskonferenser per år och längden på det
gemensamma arbetet preciseras vid inbjudan.
Normalfallet är tre-fyra tvådagarskonferens per år,
under projekttiden.

13

1.10 Ekonomiska villkor

Deltagande kommuner bär i princip sina
egna kostnader inklusive resor och logi
till nätverkskonferenser.
SKL ansvarar för projektledning. Villkoren
preciseras i samband med inbjudan till
deltagande.
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2. Arbetets organisation
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2.1 Arbetsorganisationen – övergripande
SKL
Processledarträffar

Avstämning med
processledare

Alla processledare

10-15 personer 4 nivåer

Samordnar

Nätverkskonferenser

Kommungrupp

Arbetande nätverk

7 personer 4 nivåer

Flera kommungrupper

16

2.1.1 Kommungrupp
Definition och roll
Kommungruppen är en grupp bestående av totalt
10-15 personer. Gruppen hämtas från de fyra
beslutsnivåerna och sju personer representerar
kommunen vid nätverkskonferenserna (NVK) . Det
är viktigt med kontinuitet.
Det är alltid den politiska ledningen och
förvaltningsledningen som ansvarar för att
erfarenheterna från nätverksarbetet sprids till den
övriga organisationen.
Den
politiska
nivån
företräds
av
dess
nämndsordförande och förvaltningsledningen av
förvaltningschefen. Det är viktigt att det för varje
person finns en utsedd ersättare.

Ordförande
Förvaltningschef

Rektor

Processledare

Lärare

Lärare
Rektor
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2.1.2 Processledare
Definition och roll
Processledare är en i kommunen verksam tjänsteperson
som ansvarar för kontakterna med SKL samt övriga
kommuners processledare planerar och genomför de
regionala nätverkskonferenserna.

Processledare

Processledaren företräder dessutom kommunen vid de
återkommande processledarträffarna som samordnas av
SKL.
Det är viktigt att processledaren ges mandat att företräda
kommunen. Processledaren måste därför vara väl insatt i
det pågående utvecklingsarbetet i hemkommunen. Därför
bör processledaren antingen ingå i eller stå i mycket nära
kontakt med förvaltningsledningen.
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2.1.3 Arbetande nätverk
Definition
Ett arbetande nätverk består av grupp om cirka 6-7 kommuner som var
och en företräds av 7 personer: Processledare, ordförande,
förvaltningschef och verksamhetschef om sådan finns, 1-3 rektorer och
1-3 lärare. Nätverket träffas vid regelbundna nätverkskonferenser där
samtliga kommuner och personer deltar.
Arbetande nätverk är ett arbetssätt som utgör en central del av SKL:s
modell för utveckla skolan. Arbetande nätverk har utvecklats utifrån
SKL:s erfarenheter av deltagande i stora nätverksprojekt som Albatross
(1997-1999), Attraktiv Skola (2001-2006) och den egna satsningen SKL
Matematik PISA 2015 (2012-2016).
Arbetande nätverk möjliggjorde att SKL Matematik PISA 2015
successivt kunde spridas till nytillkommande kommuner, då verksamma
kommuner åtagit sig att hjälpa till under de nya nätverkens inledande
fas.
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2.1.4 Nätverkskonferenser (NVK)
SKL:s modell för att utveckla skolan innehåller och utgår från en metod
med regelbundna nätverkskonferenser. Vid dessa deltar varje kommun
med sju personer med olika ansvar i kommunen: politiker med ansvar
för utbildningsfrågor, skolchef eller motsvarande samt rektorer och
lärare.

Träffarna sker företrädesvis regionvis och innehållet planeras av
processledarna för respektive kommun tillsammans med SKL:s
projektledning. Om eller när satsningen utvidgas till att omfatta fler
kommuner kommer deltagande kommuner fungera som stöd för
nytillkomna under en tydligt definierad period, exempelvis det första
året.
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2.1.5 Processledarträffar
Vid processledarträffarna träffas samtliga deltagande kommuners
processledare i under två dagar för följa upp och planera
nätverkskonferenser.
Rutiner vid processledarträffar:
 Inledning av SKL:s projektledning
 Sammanfatta erfarenheter från föregående nätverkskonferens i den
egna nätverksgruppen
 Dela erfarenheter med övriga nätverk i blandade grupper
 Varje nätverksgrupp gör preliminära program och missiv för nästa
nätverkskonferens
 Varje nätverksgrupp presenterar sina utkast i storgrupp
 Tar del av kommenterar från SKL:s projektledning
 Färdigställa programförslag i det egna arbetande nätverket
 E-posta skriftligt förslag till SKL:s projektledning för godkännande
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3. Arbetsprocessen
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3.1 Arbetsprocessen – övergripande
Ny styrning och ledning prövas
(fyra nivåer i varje kommun)
Kartläggning
hemma (missiv)

Stötta nya
kommuner

NVK
(missiv bearbetas,
reflektioner,
åtaganden)

Arbete hemma
(uppföljning nvk,
nytt missiv)

Arbete hemma
(uppföljning nvk,
nytt missiv)

NVK
(missiv bearbetas,
reflektioner,
åtaganden)
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3.1 Arbetsprocessen – övergripande över tid

Gemensam ledning

Gemensamma värderingar

Gemensamma rutiner
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3.1.1 Arbetsprocessen – steg för steg

Händelse/månad
Avsiktsförklaring

År 0

År 1

År 2

År 3

x

Kartläggning
Missiv klart

x

x

x

x

x

x

Kommungrupp
Nätverkskonferens*

Processledarträff

5

x

x

4

3

x

6

x

5

x

4

x

3

x

* 3 = Höga förväntningar, 4 = Lärarna 5= Uppföljning, 6=Stöd.
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3.2 Nätverkskonferenser (start)
Under arbetets inledande fas kartlägger varje kommun nuläget
för att få en bild av hur det ser ut i den egna kommunen (stegvis
en sats i taget).
Detta är ofta en tidskrävande process och kräver ärlighet för att
framgång ska kunna uppnås.
Under arbetets fortsättning handlar nätverksträffarna om det
utvecklingsarbete som gjorts inom respektive område. De
områden som diskuteras på träffarna utgår ifrån SKL:s tre
områden och sex satser för styrning och ledning.
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3.2 Nätverkskonferenser (start)

Inför nätverkskonferensen
Inför varje konferens lämnar alla kommuner en
skriftlig beskrivning (missiv) av hur man arbetar
med det specifika område som är temat för mötet.
Vid träffarna diskuteras sedan kommunernas
arbetssätt och erfarenhetsutbyte sker i olika
konstellationer.

VIKTIGT! En erfarenhet från SKL Matematik PISA
2015 är att få deltagare tidigare har deltagit i
diskussioner där politiker, förvaltningsledning,
rektor och lärare är företrädda samtidigt. Samtalen
innebär att alla möter olika perspektiv och det blir
tydligt vilket ansvar som var och en har utifrån sin
roll i organisationen. Detta är en grund för att
skapa tillit mellan de olika nivåerna.

Under nätverkskonferensen
Den vanligaste arbetsformen är samtal och arbete i
blandade grupper där personer från de fyra nivåer
från olika kommuner är representerade. Det
förhållningssätt som eftersträvas i diskussionerna är
”kritiska vänner”. Alla ska dela med sig av sina egna
idéer och utmaningar och samtidigt ge återkoppling
på andras.
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3.3 Nätverkskonferenser (form)
Väl förberedda
Nätverkskonferenserna (NVK) har karaktären av väl förberedda
arbetande sammankomster, där samtliga nivåer i kommunerna är
företrädda med respektive kommungrupp.
Kritiska vänner
Det förhållningssätt som eftersträvas är kritiska vänner, där var och en
bemödar sig att ta del av andras idéer och planer och att ge sin
synpunkt på dessa, såväl som att dela sig egna idéer och tankar för att
få återkoppling. Såväl inskickade underlag som konferensinnehållet ska
dokumenteras för att göras tillgängligt på en digital mötesplats. Den
vanligaste arbetsformen är samtal och arbete i blandade grupper.
Redovisningar och reflektioner från företrädare från deltagande
kommuner ska uppmuntras och kanaliseras via kommunernas
processledare som svarar för konferensernas innehåll tillsammans med
SKL:s projektledning.
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3.3 Nätverkskonferenser (form)
Extern medverkan
Extern medverkan vid konferenserna, för att ge kommunerna maximalt
stöd i sitt arbete, avgörs utifrån behov av processledare och SKL:s
projektledning. Det är viktigt att den externa medverkan är begränsad
och har tydlig relevant visavi det område och sats som berörs.

Omfattning
Nätverkskonferenserna är normalt två per termin (3-4 per år). Den
normala längden på konferenserna är ett två‐dagars internat.
Processledarna och SKL:s projektledning kommer överens om
eventuella ändringar av mötesformatet.
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3.3.1 Nätverkskonferenser – regler
 Konferensanläggningen ska vara godkänd
 Konferensen inleds senast 10.30 dag 1, avslutas gemensamt tidigast
14.00 dag 2
 Av programmet ska framgå i vilka grupperingar olika moment
genomförs; storgrupp, blandade grupper och kommungrupper
 Tiden som ägnas åt blandade grupper ska dominera, minst 3 timmar
 Alla inspel ska hållas korta, fokus på styrning och ledning, samt
bearbetas gemensamt i någon form
 Näst sista inslag ger tillräcklig tid för kommungrupperna
 Sista inslag är gemensam återkoppling av kommungruppernas
synpunkter och åtaganden, muntligt och skriftligt till SKL.
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3.3.2 Nätverkskonferenser – innehåll
Varje nätverkskonferens har ett i förväg bestämt tema utifrån SKL:s
satser om styrning och ledning.
Arbetsgången steg för steg
1. Missiv innehållande den egna kommunens åtaganden görs
tillgängliga för alla deltagande kommuner i god tid före konferensen.
2. Frågor och bearbetning av missiven i blandade grupper.
3. Redovisning/diskussion i storgrupp.
4. Kommungrupper: utvärdering och åtaganden (kopplade till målen
för arbetet).
5. Sista inslag vid konferensen: Skriftlig och muntlig återkoppling.
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Ramprogram för en nätverkskonferens
Dag 1
10.30 - 10.45

Inledning i storgrupp

10.45 - 12.30

Pass 1 Mixade grupper. Missivbearbetning

12.30 - 13.30

Lunch

13.30 - 14.30

Pass 2 Mixade grupper. Missivbearbetning/ eventuellt föreläsning

14.30 - 15.00

Fika

15.00 - 16.30

Pass 3 Mixade grupper. Aktuell fråga/rapport/föreläsning (extern föreläsare etc.)

16.30 - 17.00

Återsamling i kommungrupp: Vad har vi fått syn på? (forts dag 2 10.30-12.00)

19.00 -

Middag

Dag 2
08.30 - 09.00

Samling i storgrupp. Uppföljning arbetet matematikmodulen NCM

09.00 - 10.30

Pass 4 Mixade grupper. Matematikmodulen

10.30 - 12.00

Kommungrupp. Fortsatt uppföljning/analys av arbetet från de mixade grupperna. Vad tar vi med oss hem?

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 14.00

Samling i storgrupp. Politiker redovisar från respektive kommun

14.30 -

Fika och slut

3.3.3 Nätverkskonferenser – styrning och ledning
Gemensam ledning
 Ledningsnivåerna är sammanlänkade.
 Det finns en tydlig uppdrags- och rollfördelning.

Gemensamma värderingar
 Likvärdighet och höga förväntningar på alla elever och
övriga.
 Lärarnas kompetens och samarbete är avgörande.
Gemensamma rutiner
 För systematisk uppföljning och återkoppling.
 För att fånga upp elever i behov av stöd.
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3.4 Arbetet på hemmaplan
Det huvudsakliga arbetet sker på hemmaplan i varje kommun.
Erfarenheter från tidigare projekt som baseras på arbetande nätverk
visar att arbetet förutsätter att de medverkande kommunerna håller en
hög ambitionsnivå under hela satsningen och att den politiska nivån
manifesterar detta.
Det är viktigt att kontinuiteten i arbetet upprätthålls och att
processledarna ges förutsättningar i form av exempelvis tid. På
nätverkskonferenserna behöver det kritiskt granskande anslaget alltid
vara närvarande och de medverkande bör förbereda sig väl inför
mötena.
Dessa förutsättningar för att nå framgång bör regelbundet vara föremål
för gemensamma diskussioner och utvärderingar under och efter
nätverkskonferenserna.

34

3.4.1 Att förbereda NVK
Checklista för hemmaplansarbete:
 Följ upp erfarenheter och åtaganden
 Beskriv synliga resultat av genomförda åtgärder
 Ta fram innehåll eget gemensamt missiv i kommungruppen
 Läs och diskutera övriga kommuners missiv gemensamt i
kommungruppen
 Identifiera intressanta punkter
 Diskutera hur spridning av egna åtaganden ska ske internt
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3.5 Dokumentation – en central del i SKL:s modell
 Missiv inför varje nätverkskonferens
 Utvärdering, reflektioner och åtaganden i slutet av varje
nätverkskonferens
 En årlig rapport om arbetet på hemmaplan, samt om det
gemensamma arbetet har uppfattats. Rapporten behandlas på en
NVK och publiceras därefter på SKL:s hemsida
 SKL sammanställer de årliga rapporterna
 En Slutrapport inlämnas av varje kommun vid satsningens slut
 SKL sammanställer slutrapporterna och redovisar sina slutsatser
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3.6 Risker med metoden
Ett antal risker för metoden med nätverkskonferenser och arbetande
nätverk har identifierats och det är bra om det redan före
undertecknande av överenskommelse och avsiktsförklaring finns en
kunskap om dessa riskfaktorer.
Risker:
! Varierande ambitionsnivå mellan kommuner
! Bristande fokus
! Bristande kritisk hållning
! Processledarna ges inte tillräckligt med mandat
! Processledarna ges inte avlastning från ordinarie arbetsuppgifter
! Bristande kontinuitet
! Arbetet på hemmaplan nedprioriteras
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3.7 Framgångsfaktorer

1)

Ordförande och förvaltningschef bör ingå i kommungruppen

2)

Processledaren måste ges mandat att företräda kommunen

3)

Frågorna bör beröra alla – inte diskutera rena klassrumsfrågor

4)

Högsta ledningen måste delta och prioritera alla möten

5)

Viktigt att arbetsmötena leder framåt – tydliga beslut

6)

Olika strategier behövs för att förankra
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4. Bilagor
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Förändringsmodellen
SKL

Kommun

Satsningens tema

Lokal planering
Operativa mål

Samarbetskultur
Ledning

Fyra
beslutsnivåer

Professionens
kompetens

Organisationsutveckling

Kompetensutveckling
Resultat
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