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Inriktning på förädlingen av skolchefskapet  
Utifrån intentionerna i PM Förvaltnings-/skolchefbefattningen i utvecklingsbelys-
ning behöver de utbildningar som bedrivs i Skolchefsföreningens regi vidareut-
vecklas. Skälen till detta är dels att Skolverket nu etablerat sin Skolchefsutbild-
ning, dels att den komplexa och komplicerade verklighet som omger skolchefer 
ställer krav på förändringar av innehåll och utformning av föreningens Nationella 
Skolchefsprogram (NSP), bestående av NSP-intro och fördjupning samt en tredje 
insats Högre Nationella seminariet (HNS)  
I introduktionen till NSP-intro program beskrivs utbildningen så här:  
Här behandlas olika aspekter av skolans ”spelplan”, dvs utbildningssystemet som 
helhet och dess dynamik. Programmet syftar till att ge skolchefer en översiktlig 
kunskap för att förstå och hantera de olika krav och möjligheter som skolchefsrol-
len innebär i relation till den egna huvudmannen, till skolans och förskolans le-
dare och till samhällsmedborgarna. I programmet medverkar Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) samt Skolverket. 

I NSP-fördjupningen anges att:  
”De olika seminarierna tar i regel sin utgångspunkt i aktuella frågeställningar och fö-
reteelser i ett huvudmannaperspektiv. Med dessa utgångspunkter belyses skolchefsrol-
len ur olika perspektiv i relation till teori, policy, forskning och praktik. Under de olika 
kursdagarna kommer deltagarna att arbeta med olika roller i huvudmannaorganisat-
ionen, politiska intentioner och dess förhållande till andra aktörer samt arbete med sko-
lans utveckling. Genomgående tema är huvudmannens styrning av skolan utifrån nat-
ionella styrdokument och lokala förutsättningar. 

Högre Nationella Skolchefsseminariet (HNS) är en påbyggnad på det Nationella Skol-
chefsprogrammet:  
”En röd tråd under samtliga seminarietillfällen är en systematisk kunskapsspaning. 
Med det menar vi att vi koncentrerar vårt gemensamma lärande till områden med aktu-
alitet och relevans för de uppgifter våra skolor och förskolor står inför. En systematisk 
kunskapsspaning och reflektion baserat på data och fördjupade analyser inom området 
underlättar både kommunikation inom organisationen och beslutsfattande. Spaningen 
efter vilka områden som vi vill vidareutveckla vår kunskap inom, antingen individuellt 
eller i grupp, blir en central uppgift till första seminarietillfället.” 

Skolverkets Skolchefsutbildning som framförallt innebär att skolchefer uppmärksam-
mas på hur styrningen av skolväsendet hänger samman och hur den beskrivs i lagar, för-
ordningar och anvisningar samt vidare hur systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas. 
Skolcheferna uppmärksammas också på vilka insatser som de kan få hjälp med av Skol-
inspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten.  
 
Skolverket står för internat och utbildning och deltagarna för resor. I gengäld förväntas 
deltagarna närvara vid alla utbildningstillfällen och delta aktivt. Utbildningen bygger på 
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kollegialt lärande och det innebär att deltagarna samarbetar och utbyter erfarenheter.  
Utbildningen genomförs vid åtta tvådagarsinternat i seminarieform och pågår under två 
år. Verksamhetsnära uppgifter mellan träffarna och inläsning av viss litteratur kommer 
att varvas med inspel från föreläsare. Uppgifterna utgår från deltagarnas vardag och föl-
jer de ordinarie uppgifterna som skolchefer gör i sitt arbete. 
 
Bild. Skolverkets skolchefsutbildning (pilotomgång)  - Utbildningsöversikt 
 

 
 
Utbildningens fyra områdena är var och en viktiga och nödvändiga grundelement för det 
nationella uppdrag och ansvar för skolchefen i sin yrkesutövning. En slags innehålls-
plattform för yrket och uppdraget. En iakttagelse som undertecknad gör (som deltagare i 
pilotomgången 2020-2021) är att koppling mellan de fyra områdenas samverkande möj-
ligheter för uppdraget kan utvecklas ytterligare. Föreläsningarna har varit intressant och 
träffsäkra i förhållande till uppdraget men vagt kopplade till varandra. Vidare har delta-
garna i försöksgenomgången haft uppdraget att leda sig själv i seminarierna eller upp-
gifter under internaten. Ett ansvar man som skolchef är van vid men som delvis kan 
vara hindrande för det egna reflekterande och lärandet. 
  
Vi behöver nu diskutera om och i så fall hur vi ska gå vidare från ett upplägg där semi-
narium och diskussioner i deltagargrupper dominerat till mer av ordnad utbildning med 
inslag av simuleringar, medverkan i andra organisationer, aktivt undersökande av chefs- 
och ledarskap i förvaltningar respektive företag och deltagande i forskning. Vi behöver 
också föra en ingående diskussion om vilka innehållsområden som utbildningen bör 
omfatta under den kommande tioårsperioden.  

Syftet med denna PM är att antyda nya upplägg och ett peka ut ett innehåll som utgår 
samt går vidare från Skolverkets skolchefsutbildning. Tanken är att dessa antydningar 
om hur innehåll och uppläggning av NSP skulle kunna se ut i ett första steg diskuteras 
mellan vår styrelse, några operativa skolchefer och ett litet urval forskare. I detta möte 
kan förslagen prövas och fördjupas. Här är således startpunkten på den diskussionen. 
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Alternativa upplägg 

Skolchefer är en förhållandevis tät yrkesgrupp. De som verkar inom det kommu-
nala skolväsendet är tillsammans ett par hundra, de som verkar inom den privata 
delen av utbildningsväsendet är ungefär lika många. Förutsättningarna för de båda 
grupperna är olika genom att de som är verksamma inom den offentliga sektorn 
har att förhålla sig till den styrning som sker i det politiska systemet. Något som 
inte gäller de privat verksamma. I ett framtida NSP bör denna skillnad synas i att 
olika vägar skapas för skolchefer från olika sektorer så att deltagarna kan koncen-
trera sig på sådant innehåll som har högsta relevans inom respektive sektor.  

Hittills har verksamheten inom chefsprogrammet utgjorts av träffar mellan perso-
ner med skolchefsuppgifter som temporärt samarbetet under ledning av en erfaren 
organisationsutvecklare. Inför träffarna har man läst texter och under träffarna har 
man mött olika nyckelpersoner som gjort föredragningar. Diskussioner mellan 
deltagarna har utgjort ett väsentligt inslag i träffarna.  

Det finns många alternativ till detta sätt att arrangera NSP. Ett kan vara att genom-
föra simuleringar av kritiska händelser eller skeenden som deltagarna genomför 
tillsammans med efterföljande diskussioner av vilka lärdomar som kan dras av 
olika sätt att agera. En annan väg kan vara att en grupp skolchefer identifierar in-
tressanta avsnitt i den egna yrkesrollen som kan behöva utvecklas och går sam-
man med personal från universitet/högskolor för att genomlysa dessa delar. Delta-
gare i NSP kan under en koncentrerad tidsperiod gå parallellt med chefer i organi-
sationer som inte sysslar med utbildning för att göra iakttagelser av andras sätt att 
arbeta. Iakttagelserna används för att ge perspektiv på det egna chefskapet. Delta-
gare kan välja ut yrkesterritorier som de tillsammans bedömer behöver utvecklas, 
finna på alternativa sätt att förnya dessa och pröva dem i praktiken. Genom att 
pröva alternativen kan de ge varandra och andra skolchefer rekommendationer om 
hur yrket kan omformas.  

Alternativa sätt att lägga upp det nationella skolchefsprogrammet på behöver in-
venteras och en diskussion föras vilka av de möjliga alternativen som ska reali-
seras under åren framöver.  
 
Möjligt innehåll  

För att kunna ringa in sådana aktionsfält som en förvaltningschef/skolchef behö-
ver behärska, har jag bland annat samtalat med forskarna Andreas Bergh och Mar-
tin Eksath. Andreas markerar de samhälleliga utmaningarna som en utgångspunkt 
för att besvara frågan om vad utbildningen ska ha för mål och inriktning. Den nat-
ionella utbildningspolitiken (vem/vilka och varför) och den föränderlighet som 
den visar över tid ser han också som ett givet innehåll. Andreas menar vidare att 
utbildningen behöver uppmärksamma det lokala sammanhang som ställer krav på 
vad som är ”professionellt önskvärt” för skolchefen utifrån styrsystem och barn 
och elevers bästa. Martin framhåller att utbildningssystemets styrkedja behöver 
vara med som utbildningsinnehåll så att det statliga och kommunala uppdraget 
blir tydligt samt vad som krävs för att kunna initiera strategiska handlingar för 
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som leder till barn, elevers och deltagares bästa. Med dessa inspel som utgångs-
punkt har jag bedömt att ett framtida innehåll skulle kunna beskrivas så här. 
   
För att kunna agera professionellt behöver en skolchef ha god överblick över 
minst tre arenor/aktionsfält eller sammanhang – den vidare omvärlden, den ut-
bildningspolitiska och det sammanhang som utgörs av utbildningsverksam-
heten i den egna organisationen. Utifrån uppdraget som förvaltningschef/skolchef 
är det inte kunskapen inom varje arena eller summan av de tre arenorna som behö-
ver lyftas fram utan skolchefen behöver snarare få till ett slags kondensering och 
skapa en förståelse av hur de hänger samman och påverkar varandra. Det är de 
olika relationella villkoren och kontextuella förhållandena som sammanbinder 
dessa tre nivåer/arenor som är av vikt för skolchefen. I NSP behöver deltagarna 
öva sig på att kunna se samspelet mellan de viktiga arenorna/aktionsfälten och ut-
veckla sina relationella förmågor som att höra det som inte sägs och se det som 
inte syns. Deltagarna behöver lära sig att kunna se runt hörn.  
 
Omvärldsarenan  
Skolchefen har behov av kunskap och insikter om de utmaningar som samhället 
har att möta i framtiden – komplexa samhällsproblem. De har inga enkla lös-
ningar, inga naturliga slutpunkter och kan inte vanligtvis lösas igenom befintliga 
strukturer och rutiner. Komplexa problem på omvärldarenan är inte lätt att lösa 
genom den konventionell styrkedjan. Konventionella teorier om styrning betonar 
kontroll, kan dessa inte lösas genom centraliserade diktat, men kräver lokala, reg-
ionala och specifika svar. Dessa problem har ett icke-linjär orsaksverkan relat-
ioner och kräver holistiska förhållningsätt och strategier. Följaktligen blir styrked-
jan (funktion och tillit) Politik (nationell kommunal) skolchef/förvaltning mer vik-
tig än någonsin. Hen behöver kunna upptäcka och förstå de skeenden som leder 
till utmaningarna och spekulera över hur de kan påverka (ut)bildningsuppdraget. 
 
Den finns en rik flora av förslag på hur ett innehåll som omfattar omvärldsarenan 
kan gestaltas. I SKRs omvärldsrapport ”Vägval för framtiden 4 2021” nämns fem 
övergripande förändringskrafter – globalisering, demografi, klimatförändring, tek-
nik och värderingar. Bland de tio trender som diskuteras i rapporten finns några 
som mycket väl kan utgöra innehåll i NSP. Det handlar till exempel om ökat be-
hov av livslångt lärande, nya livsmönster, våldsbrott, komplexa samhällsutma-
ningar. Alla är exempel på trender som ligger ”närmare” eller har högre grad av 
mer direkt påverkan på skolchefens uppdrag att leda utbildning. I Helsingborgs 
kommun har man sållat fram femton brännpunkter som definierar den omvärldsin-
sikt som skolchefen kan behöva utveckla. Där tar man upp integrationsutma-
ningar, invånare i skilda världar, ökande förväntningar, utanförskap utifrån språk 
eller arbetslöshet, olika former av segregation. I samråd och samverkan behöver 
en precisering av omvärldsarenan ske och hur framtida (ut)bildningen kan påverka 
och påverkas. Ett arbete som måste omfatta många förvaltningen i en kommun 
men också näringsliv, civilsamhället. 
 
Utbildningspolitiken 
Staten har under de senaste decennierna genomfört flera omfattande förändringar 
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av utbildningssystemet. Från att ha agerat inom ett regelstyrt skolväsende har poli-
tiken lagts om så att principerna för marknadsstyrning satts i högsätet. När följ-
derna av den omlagda politiken blommat ut har flera av de politiska partierna lagt 
om kursen. De har hamnat i ställningstaganden där mer av inspektion och kontroll 
fått plats och reglerna blivit fler. Till och med den tidigare omhuldade decentrali-
seringen utmanas och röster har höjts för en återgång till centralisering av skolvä-
sendet. Som en följd av svängningar i utbildningspolitiken har myndighetsstruk-
turen förändrats och myndigheternas olika uppdrag gentemot huvudmännen och 
verksamheten har anpassats. Motiven och ambitionen har varit tydliga – att öka 
likvärdighet, måluppfyllelse och rättssäkerhet. Skolchefen måste ställa sig den 
strategiska frågan om pågående reformer och kommande sådana kommer att få 
önskvärd effekt och om de når fram till mötet mellan barn och elever i deras läran-
deansträngningar. Skolchefen behöver därför kunna läsa av och bedöma dessa för-
ändringar. Det är av betydelse att ha kunskap om vilka/vem som är de olika aktö-
rerna på arenan och hur de på olika sätt bidrar eller har anspråk till att bidra samt 
hur olika aktörer samspelar med varandra.    

Utbildningsverksamheten 
Skolchefen behöver ha den kunskap och förmåga som krävs för att kunna bygga 
en hållbar organisation/förvaltning i den kontext man agerar inom, d.v.s. både sin 
egen förvaltning men också i kommunen. Förutom att vara kunnig om hur de pe-
dagogiska arbetena utförs och vilka förutsättningar som behöver råda för att de 
ska kunna hålla hög kvalitet behöver skolchefen vara väl insatt i hur olika specia-
lister arbetar som har till uppgift att verka för utveckling av de unga som t.ex. har 
olika funktionsvariationer.   

Skolchefen behöver kunna känna av sin verksamhets förändringsstatus och klara 
av att agera med den politiska ledningen. Inom utbildningssektorn behöver hen ha 
satt sig in i hur tillitsbaserad styrning och ledning kan ges olika gestaltning. Olika 
varianter på hur samspel och relationer mellan skolchef, nämnd respektive kom-
munstyrelse behöver möta deltagarna. Deltagare i NSP behöver sätta sig in i hur 
man skapar och bygger stödstrukturer för drift- respektive arbetsorganisationen så 
att man behärskar systematiskt kvalitetsarbete inom utbildningsväsendet. De be-
höver bli kunniga i att upprätta och kontrollera budget och resurser liksom att göra 
val av lönesystem. Skolchefen behöver ha kunskap om system för att effektivt och 
rättssäkert hantera barn- och elevärenden och känna till olika processer och stöd-
system som fordras för att den egna utbildningsorganisationen ska kunna leva upp 
till nationellt ställda krav.  

Skolchefen behöver behärska kunskapsområdet kring skolförbättring och vara väl 
insatt i hur en förbättringsorganisation skapar förutsättningar och stöd för det ar-
bete som gestaltas av aktioner på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfaren-
het. Skolchefen behöver ta del av vilka modeller som finns såväl på förvalt-
ningsnivå som på skolnivå för stöd till förbättringsansträngningar och vilka förut-
sättningar som behöver råda såväl på förvaltningsnivå som på skolnivå för att 
verksamheten ska utvecklas.  
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Avslutningsvis kan nämnas att skolchefen, utifrån det nationella uppdraget att bi-
träda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen 
följs, behöver hen utveckla sin förmåga till reflektion, mod och kritiskt tänkande. 
En förmåga att ständigt reflektera över om och på vilket sätt olika aktioner inom 
verksamheten, på olika systemnivåer, faktiskt bidrag indirekt eller direkt till barn 
och elevers lärande och utveckling.      
 
Jönköping 2022-05-01 
Göran Isberg 
Utbildningsdirektör Jönköpings kommun 
Ordförande Sveriges Skolchefers förening 


