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1  Aktivt skoleeierskap og kvalitetsvurdering 
 
Nasjonal, kommunal og skolebasert vurdering gir skole- og kommunenivået forholdsvis store 
mengder informasjon. Studien viser at informasjon i seg sjølv ikke resulterer i ny forståing og 
aktivt utviklingsarbeid. Først gjennom kollektiv bearbeiding blir ulike data gjort til kunnskap 
som er relevant i forhold til dei utfordringane skolane står overfor.  (Roald 2010) 
 
Utdanningsdirektoratet har utviklet dette verktøyet for å stimulere til kollektiv refleksjon, 
dialog og samhandling om skoleeierskap og skolenes kvalitet. Tilstandsrapportens 
kunnskapsgrunnlag ligger til grunn for analysen. Det finnes mange metoder for å skape 
prosess og refleksjon omkring arbeidet med tilstandsrapporten, og det er opp til den enkelte 
kommune å velge hvordan kommunen jobber med kvalitetsvurdering og oppfølging.    

 
Figur 2 En modell for å analysere skoleeiers situasjon og behov. Se vedlegg for nærmere 
forklaring. 
 
 
Figuren over viser en enkel og overordnet modell som beskriver forhold av betydning for 
skoleeierskapet. Modellen tar utgangspunkt i skoleeiers oppdrag, og hvordan interne 
forutsetninger og eksterne faktorer påvirker prosess og resultat. Modellen og SWOT-
analysen, sammen med tilstandsrapporten, er ment å skulle hjelpe til med å identifisere 
forhold som kan forklare resultatene, dvs. både direkte og indirekte sammenhenger, og 
finne ut hvor ”skoen trykker”. Dette vil være et viktig utgangspunkt for å finne effektive tiltak 
som støtter hverandre og som samlet sett kan bidra til en helhetlig (systemisk) utvikling og 
måloppnåelse. 
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2 Hvordan kan skoleeier bruke SWOT-analysen?  
 
Styrker (S)  Muligheter (O)  
Hva er bra, positivt eller verdifullt i dag mht 
oppdrag, strategi, interne forutsetninger, 
prosesser, eksterne faktorer og resultater?  
 

Hvilke potensielle muligheter finnes? Hvilke 
positive konsekvenser kan oppnås ved 
utnyttelse av styrker?  

Svakheter (W)  Trusler (T)  
Hva er mindre bra, negativt eller 
mangelfullt i dag mht oppdrag, strategi, 
interne forutsetninger, prosesser, eksterne 
faktorer og resultater?  
 

Hvilke potensielle farer finnes? Hvilke 
negative konsekvenser kan komme om 
svakheter vedvarer?  

 
(1) På norsk brukes betegnelsen SWOT, selv om det er et akronym av engelske ord (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)  
2) Eksempel på tre norske bøker som gir en innføring i strategisk analyse: J.-A. Johannesen og B. Olsen (2008), Skoleledelse – skolen som 
organisasjon, Fagbokforlaget, Bergen G. Roos, G. von Krogh og J. Roos (2002), Innføring i strategi, Fagbokforlaget, Bergen, 3. Utg. B.R. 
Løwendahl og F.E. Wenstøp (2003), Grunnbok i strategi, N.W. Damm & Søn, 2. Utg. 

 
SWOT-analysen er en strategisk analysemetode som benyttes for å identifisere styrker, 
svakheter, muligheter og trusler. Hensikten er å finne gode og effektive tiltak som kan bidra 
til bedre måloppnåelse. Både innholdet og prosessen i en SWOT-analyse er viktig. SWOT 
analysen kan bidra til dialog og kunnskapsbygging omkring arbeidet med tilstandsrapporten, 
og til at skoleeier tar ansvar for oppfølging jf. Opplæringsloven § 13-10.  
 
Prosessen som velges i gjennomføringen av SWOT-analysen skal sikre kollektiv refleksjon og 
undring og at den enkelte får inn tilstrekkelig relevant informasjon om interne og eksterne 
forhold. Involvering av forskjellige aktører, som for eksempel skoleledere og tillitsvalgte, vil 
være viktig for dette formålet, og det vil også kunne bidra til å skape en felles forståelse av 
situasjonen og utfordringene. Involvering vil også kunne skape oppslutning om 
endringsarbeidet. Dette er viktig når man skal finne, planlegge og gjennomføre tiltak.  
 
I skjemaet for SWOT-analysen skal kun vesentlige forhold nevnes i stikkordsform. Ved behov 
kan det henvises til undersøkelser eller andre dokumenter for flere detaljer. Men det er 
viktig å være så konkret som mulig og forsøke å unngå for generelle beskrivelser. 

 
Når vi vurderer styrker og svakheter har vi fokus på nåsituasjonen til skoleeier. Det kan 
gjerne være både styrker og svakheter på samme område. Det vil også kunne være overlapp 
mellom kategorier. Der skoleeier ikke har kunnskap eller informasjon om et område, vil 
dette være en svakhet. Et første tiltak vil derfor være å få mer informasjon, for så igjen 
vurdere om tiltak er nødvendig. Når skoleeier skal vurdere styrker og svakheter kan det på 
noen områder være aktuelt eller hensiktsmessig å sammenligne seg med andre skoleeiere. 
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Når vi vurderer muligheter og trusler har vi et fokus på framtiden og mulige scenarioer. Vi 
vurderer hva eller hvem som vil kunne påvirke eller ha betydning for skoleeiers virksomhet, 
resultater og måloppnåelse enten i positiv eller negativ retning.  
 
Styrker, svakheter, muligheter og trusler vurderes i forhold til de fem områdene:  
 

• Skoleeiers oppdrag og strategi  
• Skoleeiers interne forutsetninger  
• Skoleeiers prosesser  
• Skoleeiers resultater  
• Eksterne faktorer  

 
( Se vedlegg for utfyllende kommentarer) 
 
 
1. Forberedelse: Skoleeier oppdaterer seg på dataene i tilstandsrapporten og eget 
kvalitetssystem.  
2. Hvem deltar: Skoleeier, dvs. både politisk og administrativt nivå møtes for en 
gjennomgang av situasjonen i kommunen med utgangspunkt i SWOT-skjema. Skoleledere 
bør delta med sin kunnskap om den enkelte skole. Dersom skoleeier mener det er 
hensiktsmessig, kan andre aktuelle interessenter tas med i arbeidet med analysen, for 
eksempel tillitsvalgte. Veileder fra Veilederkorps kan også være en aktuell 
samarbeidspartner for gjennomføring av analysen. Størrelsen på gruppa som gjennomfører 
SWOT- analysen har betydning for om alle sider blir belyst og for om dialog er mulig. Dette 
må vurderes lokalt.  
3. Gjennomføring: Bruk gjerne gule lapper som hjelp i prosessen; 1) Individuell refleksjon og 
stikkord på lapper til hvert område 2) Refleksjon og dialog i rollevise grupper. 3)Kollektiv 
refleksjon og vurdering om prioritering av stikkord som skal med i skjemaet til hvert område. 
Fest gule lapper inn i skjemaet på flipp-over i prioriteringsprosessen. Digitale løsninger finnes 
også. 
3. Skriftlig oppsummering: Skoleeier lager en skriftlig oppsummering av SWOT-analysen, for 
eksempel ved å fylle ut SWOT – skjemaet. 
4. Videre arbeid: Kommunen tar med seg ny innsikt inn i videre kommunens plan- og 
utviklingsarbeid når tiltak skal vedtas.  
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Prioritering og planlegging av tiltak 
 
Det er ikke mulig å få gjort noe med alt, og alt er ikke like viktig. Erfaringer viser at mange 
ikke lykkes med sitt utviklingsarbeid fordi de ikke fokuserer tilstrekkelig på noen få og 
spesielt viktige områder. Derfor er det viktig å trekke fram de viktigste punktene fra SWOT-
analysen innen hvert område, dvs. inntil de 3-5 viktigste punktene. Dette vil være 
utgangspunktet for neste fase – å finne og prioritere tiltak som kan bidra til måloppnåelse.  

Når vi har en oversikt over de viktigste styrker, svakheter, muligheter og trusler må de ses i 
sammenheng for å finne ideer til tiltak som skal bidra til å realisere målsetningene. Når vi 
skal finne aktuelle tiltak kan vi stille hovedspørsmålene:  

• Hvordan utnytte styrker?  
• Hvordan redusere svakheter?  
• Hvordan utnytte muligheter?  
• Hvordan nøytralisere trusler?  
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SWOT Skjemaet 

 

Styrker (S) 

•  

Svakheter (W) 

•  

Muligheter (O) 

•  

Trusler (T) 

•  

 
 
 



7 

 
 

Vedlegg 1:  
 
Utfyllende kommentarer og spørsmål til modellen i SWOT-analysen 
for skoleeier  
 

1 Skoleeiers oppdrag og strategi  

Skoleeier er ansvarlig for å oppfylle elevenes rett til grunnskoleopplæring og for at krava i 
opplæringslova og forskriftene til lova blir oppfylt, under dette å stille til disposisjon de 
ressursene som er nødvendige for at krava skal kunne oppfylles.   

 
• Har kommunen kjennskap til de nasjonale målene for skolen? 
• Har kommunen tydelige mål for elevenes læring? 
• Har kommunen avklart roller, ansvar og myndighet mellom de ulike nivåene og 

aktørene i kommuneorganisasjonen? 
 

2 Skoleeiers interne forutsetninger  

Skoleeier skal ha et forsvarlig system for vurdering av om kravene i opplæringsloven og 
forskriftene til loven blir oppfylte og for å følge opp resultata fra disse vurderingene og 
nasjonale kvalitetsvurderinger. Skoleeier har ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse 
i virksomheten og skal ha et system som gir undervisningspersonale og skoleledere 
nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglige og pedagogiske 
kunnskapen og å holde seg orienterte om og være på høyde med utviklinga i skolen og 
samfunnet.  
 

• Har kommunen kompetanse og kapasitet til å utvikle og iverksette de nasjonale 
målene for skolen, herunder læreplanene? 

• Har kommunen kompetanse og kapasitet til å utvikle og følge opp lokale styrings- og 
kvalitetsvurderingssystemer? 

• Har kommunen kompetanse, kapasitet og ressurser til å kartlegge og utvikle 
medarbeidernes kompetanse? 

 
3 Skoleeiers prosesser 

Som en del skoleeiers oppfølgingsansvar skal det utarbeides en årlig rapport om tilstanden i 
grunnskoleopplæringen og den videregående opplæringen, knyttet til læringsresultat, frafall 
og læringsmiljø. Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeier dvs. kommunestyret, 
fylkestinget og den øverste ledelsen ved de private grunnskolene.  

 
• Har kommunen dialog om kvalitet som involverer politiske organer, administrativ 

ledelse og skoleledere? 
• Har kommunen etablert arenaer for faglig veiledning, støtte og oppfølging? 
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• Har kommunen utviklet en systematisk tilbakemeldingskultur mellom de ulike 

nivåene i kommunen (politiske organer, administrativ ledelse, skolene, elever, 
foresatte)? 

4 Skoleeiers resultater  
 
Skoleeiers resultater kan ses og analyseres på to hovedmåter: Som resultatet fra hele 
skoleorganisasjonen (elevenes læringsresultater for alle skolene samlet) og som resultat 
fra skoleeiers aktiviteter og prosesser (skoleeiers styring og støtte). 
 

• Inneholder tilstandsrapporten kvalitetsdata som gir et samlet bilde av tilstanden ved 
kommunens skoler? 

• Inneholder tilstandsrapporten vurderinger av elevenes læringsresultater, 
frafallsproblematikk og læringsmiljøet? 

• Har skoleeier etablert oppfølgingstiltak når svakheter avdekkes? 

 
5 Eksterne faktorer  

 
Skoleeier og skolene blir påvirket av, og kan påvirke, eksterne forhold som kan være av 
vesentlig betydning for virksomheten og resultatene som oppnås. I tillegg til å vurdere disse, 
må skoleeier også se på utviklingstrekkene og endringene som synes å skje i og utenfor 
kommunen.  

 
• Har kommunen etablert partnerskap og nettverk lokalt og/ eller regionalt for å 

stimulere til skoleutvikling 
• Har kommunen forankret skolens arbeid og betydning i planer for lokal- og / eller 

regionalsamfunnets utvikling 
• Arbeider kommunen aktivt for å påvirke eksterne forhold som har innvirkning på 

skolens arbeid. 

 
 


