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Sammanfattning 
 
En vedertagen uppfattning är att kvaliteten i skolan är nära sammankopplad med de 
ekonomiska resurser som skolorna fått sig tilldelat. Det finns således bra kunskap om 
vilka ekonomiska medel som avsätts och hur dessa fördelar sig inom olika 
resursområden (lön, lokaler, mat etcetera). Diskussioner om kvalitet har på så sätt 
gett en ekonomisk uppfattning av resursanvändning men som gett bristfällig kunskap 
i huruvida skolledarna själva uppfattar huruvida medlen gett tillräckligt bra kvalitet i 
skolan. Den kvalitativa bedömning som görs sker i huvudsak genom de så kallade 
nationella proven. Ett annat problem inom skolan är att det inte finns några klara och 
tydliga begrepp för hur man ska definiera kvalitet. 
 
Syftet med detta arbete är att få en förståelse för hur skolledare uppfattar kvalitet i 
skolan och i sitt ledarskap av lärare och annan personal. Jag ska även undersöka om 
det görs någon form av kvalitetsredovisning inom skolan och om ekonomin påverkar 
skolledarnas kvalitetsarbete. 
 
Jag kommer att använder grundad teori som bas när jag ska koda, tolka och 
analysera mina intervjuer Jag genererar en teori utifrån mina intervjuer. Jag avviker 
delvis från grundad teori genom att jag ger skolledarna på förhand fem utvalda frågor 
om kvalitet inom skolan som de sedan får prata fritt utifrån.  
 
De slutsatser jag har kommit fram till är att den ekonomiska situationen inte direkt 
påverkar undervisningens kvaliteten men tittar man på andra kvaliteter inom skolan 
så påverkas dessa av ekonomin. Summan av det hela är att skolledarnas 
kvalitetsarbete påverkas av de ekonomiska resurser de får sig tilldelade.  
 
Varje år görs en kvalitetsredovisning i kommunens grundskolor. Det är enkätsvar från 
elever, personal och föräldrar som ligger till grund för redovisningen. 
 
Då det är oklart och högst personligt vad som är kvalitet kan det ha lett till att de 
ekonomiska målen har framhållits. 
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Summary 
 
A conventional conception is that the quality in school is closely connected to the 
economic resources that each school is given. Consequently there is a good 
knowledge about the economic resources that is set aside and how these are 
allocated within different resource fields (wages, premises, food et cetera). 
 
Discussions about quality have in this way given an economic understanding about 
the use of resources but given a deficiency of the knowledge whether the school 
managers themselves understand whether the resources have given good enough 
quality to the school. The qualitative evaluation is mainly performed through the 
national examinations. Another problem within the school is that there is no explicit 
conception how to define quality. 
 
The purpose of this work is to get a better understanding for how the school 
managers interpret quality in school and in their managing of teachers and other 
personnel. I will also examine if schools are performing any kind of quality audit 
within the school and also if the economy affects the quality work of the school 
managers. 
 
I will use grounded theory as a base when I code, interpret and analyse my 
interviews. I generate a theory from my interviews. I partly deviate from grounded 
theory by giving the school managers five beforehand chosen questions about the 
quality within the school that they later can speak freely from. 
 
I have come to the conclusions that the economic situation not directly is affecting the 
quality of the teaching but if you look at other aspects of quality within the school 
these are affected by the economy. The summary of this is that the quality work by 
the school managers are affected by the economic resources they are given. 
 
Yearly a quality audit is performed within the elementary school of the municipality. 
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1. INLEDNING 

1.1 Problem 
En vedertagen uppfattning är att kvaliteten i skolan är nära sammankopplad med de 
ekonomiska resurser som skolorna fått sig tilldelat. Det finns således bra kunskap om 
vilka ekonomiska medel som avsätts och hur dessa fördelar sig inom olika 
resursområden (lön, lokaler, mat etcetera). Diskussioner om kvalitet har på så sätt 
gett en ekonomisk uppfattning av resursanvändning men som gett bristfällig kunskap 
i huruvida skolledarna själva uppfattar huruvida medlen gett tillräckligt bra kvalitet i 
skolan. Den kvalitativa bedömning som görs sker i huvudsak genom de så kallade 
nationella proven. Ett annat problem inom skolan är att det inte finns några klara och 
tydliga begrepp för hur man ska definiera kvalitet. 
 
Bergman & Klefsjö definierar kvalitet på följande sätt Kvalitet på en produkt (vara 
eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa; kundens behov 
och förväntningar1. Kvalitetsbegreppet varierar från person till person och från skola 
till skola vad skolledaren lägger i begreppet kvalitet. För att få svar på vad 
skolledarna i en kommun anser vara kvalitet så har jag frågat de vad de anser att 

• Kvalitet på respons 
• Kvalitet på ledarskap 
• Kvalitet på arbete 
• Undervisningens kvalitet 
• Andra kvaliteter 

inom skolan är, de har även fått säga vad de tycker om fördelningssystemet som 
kommunen använder för uppdelning av skolpengen. Jag hoppas att på detta viset 
kunna få svar på frågor som.  

• Får eleverna den respons på sitt arbete som de behöver för att 
utvecklas?  

• Praktiserar skolledaren ett bra ledarskap för sin personal?  
• Är kvaliteten på arbetet bara hur eleverna lyckas med sina studier 

eller är det även andra aspekter som räknas?  
• Påverkas undervisningens kvalitet av hur mycket pengar skolan får 

sig tilldelad?  
• Finns det andra kvaliteter inom skolan?  
• Har det någon betydelse att skolledarna har olika yrkesbakgrund? 

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att få en förståelse för hur skolledare uppfattar kvalitet i 
skolan och i sitt ledarskap av lärare och annan personal. Jag ska även undersöka om 
det görs någon form av kvalitetsredovisning inom skolan och om ekonomin påverkar 
skolledarnas kvalitets arbete inom skolan. 

                                                 
1 Bergman, B., Klefsjö, B. 1995:17 
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2. METOD 
Under kapitlet metod bör allting som har med undersökningens genomförande 
belysas. Det generella syftet med kapitlet är att läsaren ska kunna göra en egen 
bedömning av undersökningens resultatet.2 

2.1 Metodansats 
När studier genomförs kan det ske på tre alternativa arbetssätt, induktion, abduktion 
eller deduktion. Om den induktiva metoden används finns det ofta inte några tidigare 
teorier inom ämnet utan forskaren studerar sitt objekt förutsättningslöst och utgår från 
det insamlade materialet, empirin. Utifrån resultatet från sin studie formulerar 
forskaren sin egen teori om den verklighet som studeras. Används den deduktiva 
metoden utgår forskaren från en redan existerande teori som testas i relation till den 
egna forskningen.3 Då det inte finns någon tidigare forskning inom det område jag 
studerar använder jag den induktiva metoden i mitt arbete, det vill säga, jag avser att 
lägga fram en teori utifrån vad jag kommer fram till genom empiriska studier.  

2.2 Metodval 
Det finns ett stort urval av alternativa metoder för att genomföra en undersökning Tre 
av de vanligaste är explorativa, deskriptiva och hypotesprövande studier. Den 
explorativa undersökningen används när forskarens kunskaper om ett 
problemområde har luckor som behöver utforskas.4 En av de enklaste metoderna är 
den beskrivande metoden, deskription. Metoden går ut på att forskaren helt enkelt 
redogör eller beskriver hur något fungerar, ser ut eller förhåller sig till något.5 Den 
hypotesprövande metoden används framförallt när teorier redan finns utvecklade och 
kunskapsmängden har blivit omfattande. För att testa teorins giltighet formuleras 
hypoteser som testas i relation till nya studier. Genom hypotesprövning kan teorin 
verifieras eller förkastas.6 
 
I denna studie använder jag den explorativa undersökningsmetoden då det inte finns 
en teori om det området jag vill studera. Genom att intervjua ett antal rektorer och 
analysera deras svar så kommer jag att kunna utröna vad de anser vara kvalitet inom 
skolan. Jag kommer även att kunna belysa eventuella problemområden som framgår 
allteftersom studien framskrider. 

2.3 Kvalitativ respektive kvantitativ metod 
När en forskare gör sin undersökning kan kvantitativ och/eller kvalitativ metod 
användas. Den kvantitativa metoden används när det är något som ska göras 
mätbart och som ska presenteras numeriskt det vill säga i siffror. Undersökningen 
görs helt på forskarens villkor då metoden sker genom envägskommunikation. Den 
kvalitativa metodens utgångspunkt är att varje tilldragelse är unik genom 
kombinationer av egenskaper och kvaliteter och därför är dessa inte väg- eller 
mätbara. Undersökningen sker genom tvåvägskommunikation.7 Min forskning 
kommer att bygga på intervjuer med skolledare så därför anser jag att den kommer 

                                                 
2 Patel, R., Davidsson B. 1994:109 
3 Patel, R., Davidsson B. 1994:21 
4 Patel, R., Davidsson B. 1994:10 f 
5 Ejvegård, R. 1993:30 
6 Patel, R., Davidsson B. 1994:11 
7 Andersen, H. 1994:70 f 
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att vara kvalitativ. Resultatet som jag kommer att få fram kommer inte att kunna 
presenteras på ett numeriskt vis.  
 
Huvudargumenten för den kvantitativa metoden kan sammanfattas med, reliabilitet 
(pålitlighet), det vill säga att man får samma mätvärden varje gång man mäter 
samma sak med samma instrument - att det man mäter är representativt för gruppen 
som undersöks. Att undersökningen har reproducerbarhet, det vill säga att man kan 
göra en likvärdig undersökning vid ett senare tillfälle, innebär att undersökaren bör 
kunna erkänna och kritiskt värdera andras arbeten (kumulativitet). Uppgifter som 
lämnas ska vara verifierbara och sist men inte minst att det finns tillgång till klart 
givna metodregler.8 
 

2.4 Grundad Teori 
I denna studie använder jag grundad teori som bas när jag ska koda, tolka och 
analysera mina intervjuer. Mitt beslut att använda den metoden grundar jag på att det 
inte finns någon forskning inom mitt område och därför ingen färdig modell som är 
applicerbar på mitt fall. Jag genererar en teori utifrån mina intervjuer. Jag avviker 
delvis från grundad teori genom att jag ger skolledarna på förhand utvalda frågor 
som de sedan får prata fritt utifrån.  
 
Eftersom författarna till grundad teori sedermera gick skilda vägar så har jag valt att 
använda Barney Glasers synsätt i min undersökning. Glaser betonar att det ska 
finnas så få förutfattade meningar som möjligt när forskningsprocessen tar sin början 
och att det inte är de förutbestämda problemställningarna som ska styra 
undersökningen utan att det är uppgifterna (data) som undersökningen genererar 
som ska styra. Jag finner att hans synsätt är det som är mest likt det som 
presenterades som ”ursprungsteori” i boken The Discovery of Grounded Theory. 

2.4.1 Historik 
Grundad teori utvecklades av Barney Glaser och Anslem Strauss i början av 1960-
talet när de två gjorde en undersökning tillsammans om människor som var döende 
och vårdades på sjukhus. Undersökningen presenterades, och väckte nyfikenhet 
genom sitt innehåll, och det sätt undersökningen hade skett på. Nyfikenheten på 
metoden ledda till att de två författarna 1967 gav ut boken The Discovery of 
Grounded Theory.  De båda männen hade olika akademisk bakgrund, men de var 
överens om att den traditionella metoden med induktion och deduktion inte passade 
deras sätt att arbeta. Deras olika bakgrund var en bidragande orsak till att deras 
metod kom att skära genom den mera traditionella uppdelningen mellan kvantitativt 
och kvalitativ samt mellan induktion och deduktion.9 

2.4.2 Uppbyggnad 
Vad är det som skiljer grundad teori ifrån den mera traditionella metoden? Den ger 
genom tydliga instruktioner vägledning i hur man på ett induktivt sätt kan skapa nya 
teorier. Grundad teori bygger på att om teori grundas på rätt sätt, det vill säga genom 
data som är väl dokumenterad så kan man ha goda skäl att anse att den på ett riktigt 
vis beskriver verkligheten. Eftersom teorin är grundad på data som beskriver 

                                                 
8 Starrin, B m.fl.1991:9 
9 Hartman, J. 2001:2 
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verkligheten så finns det ingen anledning att i efterhand göra undersökningar som 
verifierar detta.10 En av hörnstenarna i grundad teori är att finna likheter i utvalda 
grupperingar som till en början verkar vara ojämförbara11 

2.5 Datainsamling 
När en forskare insamlar material kan primära eller sekundära källor användas. En 
primär källa kan vara data som tillhandahålls under forskningsarbetets gång till 
exempel genom intervjuer. Det kan också vara ett dokument som kommer till under 
själva arbetets gång och som inte varit publicerat. Sekundära källor innebär att 
forskaren gör nya eller annorlunda omtolkningar av tidigare insamlade källor.12  
 
Den datainsamling som jag kommer att tillämpa är primärdata så som telefonsamtal, 
mail, personliga intervjuer och sekundärdata såsom litteratur inom området.  

  

2.6 Den riktat öppna intervjumetoden 
Utgångspunkten för den riktat öppna intervjun är att det finns en färdig modell som 
anger begrepp. När det gäller frågeställning så är det den enskilde individens 
upplevelser av det specifika fenomenets kvaliteter som intervjuaren fokuserar på, det 
vill säga att intervjuaren ska försöka finna ett sammanhang över de kvaliteter som 
respondenten har definierat och som denne anser vara värdefulla. Hur ska då själva 
intervjun gå till? Intervjuaren utgår från en vid fråga som belyser frågeområdet som 
utifrån respondentens svar följs upp med nya frågor som intervjuaren finner 
meningsfulla att få mer kunskap om. Efter att flera intervjuer är gjorda så börjar 
arbetet med att analysera respondenternas svar.13  
 
Enligt Ejvegård14 skall en intervju starta med att intervjuaren presenterar sig själv, 
presentera syftet med arbete och berätta hur intervjumaterialet kan kommer att 
användas. Om respondenten tillåter det bör samtalet bandas annars ska 
anteckningar göras. Det är viktigt att vara medveten om att både bandning och 
anteckning kan verka hämmande på respondenten. När intervjuerna är avslutade 
och utskrivna bör respondenten få ta del av materialet för att kunna gör eventuella 
rättelser. Det kan hända att respondenten inte menade som det lät eller att den som 
intervjuar kan ha tolkat fel. Under själva intervjun ska intervjuaren eftersträva att ha 
en neutral och objektiv attityd och att ej ge vägledande frågor eller kommentarer. Om 
det görs flera intervjuer bör frågorna ställas i samma ordning till alla respondenter. I 
möjligaste mån ska respondenten få vara anonym om så önskas. 
 
De personer som jag intervjuar är samtliga skolledare inom en och samma kommun. 
Det är fem personer som jag benämner som skolledare 1-5 (S1-S5). Att jag har valt 
dessa fem beror på att de samtliga representerar rektorer för de skolor som har 
elever i årskurs 1-9 i samma kommun. På så sätt får jag fördjupad kunskap om hur 
lärare i en kommun uppfattar kvalitet i skolan. Jag kommer inte att göra någon 
skillnad på hon/han utan alla kommer att benämnas hon för att på så vis inte peka ut 

                                                 
10 Hartman, J. 2001:9 
11 Hartman, J. 2001:29 
12 Bell, J. 2000:94 
13 Lantz, A.1993:21 
14 Ejvegård, R, 1993:47ff 
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någon viss skolledaren. Alla intervjuer kommer att ske på respektive skolledares 
arbetsplats och de kommer att bandas för att därefter skrivas ut. 

2.7 Öppen Kodning  
Enligt Glaser underlättar följande tumregler kodningen av arbetet. 

1. Ställ upp ett antal frågor i anslutning till dina data som du vill ha svar på. En 
mycket allmän fråga är: 

 
a) Vad utrycker de insamlade data jag har? 

 
Andra frågor som kan vara av viktigt och som underlättar den öppna kodningen är: 
 

b) Viken kategori indikerar denna händelse? Eller uttryckt mer specifikt, 
Vilken kategori eller egenskap av en kategori indikerar denna 
händelse? Viken del av de ”framväxande” teorin indikerar denna 
händelse? 

 
Dessa frågor blir lättare att få svar på när teorin börjar ta form. Om vi ställer oss 
kontinuerligt denna typ av frågor under arbetets gång så kan det undvikas att vi går 
vilse i all insamlad data. Frågorna tvingar oss att tänka och att generera koder. Fler 
frågor bör ställas och lämpligen av typen: 
 

c) Vad är det som egentligen händer i data? Vilka är de grundläggande 
sociala och psykologiska problem som aktörerna konfronteras med? 
Vilka är de grundläggande sociala och strukturella processer som gör 
problemen synbara?  

 
Genom att ställa frågor av denna karaktär underlättas den teoretiska känsligheten. 
 

2. Data bör analyseras rad för rad. Även om detta arbete kan tyckas vara 
överdrivet tidsödande och onödigt så är det av utomordentligt viktigt. När 
koden börjar att växer fram går det både fortare och lättare. För att få en full 
teoretisk täckning som på samma gång är tillfredsställande och grundad i data 
så är proceduren nödvändig. 

 
3. Man bör själv alltid koda sina egna data. 
 
4. Under kodningen genereras det idéer. Det är viktigt att avbryta kodningen när 

idéer uppkommer så att du kan nedteckna dessa.  
 

5. Man får inte automatiskt anta att variabler som ålder, kön, utbildning är 
relevanta för den framväxande teorin. Det kan vara helt andra saker och de 
måste kännas relevanta för arbetet. 15 

 
När arbetet med kodning har startat är det dags att börja göra minnesanteckningar. 
Detta behöver göras under hela det fortsatta arbetet. När man går igenom arbetets 
öppna, selektiva och teoretiska faser så skiljer sig kodningen åt. Under den första 
öppna fasen så handlar det först och främst om att hitta teoretiska idéer som kan 

                                                 
15 Starrin, B m.fl. 1991:40 f 
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generera andra idéer som i sin tur kan vara kärnkategorier. Det finns några kriterier 
som man kan använda sig av för att utröna om en idé är en kärnkategori.16 
 

1. Kärnkategorin måste ha en central roll. Det vill säga den måste stå i någon 
form av relation till många av de andra kategorierna. I mellan kärnkategorin 
och andra kategorier skall den vara lätt att hitta ett meningsfullt samband. 

 
2. För att kategorin ska kunna betraktas som en kärnkategori så måste den 

förekomma ofta i data. 
 

3. Kärnkategorin tar lång tid att mätta då den är relaterad till många andra 
kategorier, och att den förekommer ofta i data. Hela tiden ökar kunskapen om 
kärnkategorin och dess egenskaper. 

 
4. Kärnkategorin uttrycker det problem som personerna man undersöker ser som 

det centrala problemet, där av är kärnkategorin en huvudproblematik. Detta 
gäller särskilt teorier om BSP, basala sociala processer. Förutom att utrycka 
en huvudproblematik, skall den därför också beskriva vad personer gör för att 
lösa problemet. 

 
5. En kärnkategori skall ha klara och greppbara innebörder för det eventuella 

senare arbetet med att formulera en formell teori. Kärnkategorin skall inte bara 
vara central för det område man undersöker, utan det skall även finnas skäl att 
anta att den uttrycker en allmän kärnproblematik, och därmed för andra 
områden. 

 
I den selektiva fasen så sållas de kategorier bort som inte passar in i kärnkategorin, 
eventuella andra kategorier som relaterar till denna kommer att placeras som 
underkategorier. När arbetet slutligen kommer till den teoretiska fasen så ligger 
arbetets fokus på att de teoretiska koderna ska binda samman kategorierna 17 
 

2.8 Arbetsgång 
För att finna något lämpligt att skriva om så tog jag kontakt med kommunkontoret i 
Hofors för att höra om de hade något förslag till ämne. De nämnde några alternativ 
och gav mig en kontaktperson för fortsatta kontakter. Att jag har valt de skolledare 
som jag har valt för intervju beror på att de är de fem som finns i en kommun nära 
mig och att jag vet att de har arbetet olika länge som skolledare.  
 
Tre skolledare har mycket lång erfarenhet som skolledare medan en har endast ett 
fåtal års erfarenhet. Det som är gemensamt för alla är att de har arbetat länge inom 
skolan och barnomsorgen och att alla har genomgått den statliga rektorsutbildningen. 
Två är kvinnor som tidigare har arbetat som förskolelärare. På så sätt ger intervjun 
en god spridning vad avser erfarenheter och kön. 
 
För att få kontakt med skolledarna skickade jag ett mail till dem där jag bad att få 
genomföra intervjuer. Jag hänvisade även till min kontaktperson på kommunkontoret 

                                                 
16 Hartman, J. 2001:87 f 
17 Hartman, J. 2001:87 f 
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om de hade några betänkligheter över mitt arbete. Min kontaktperson hade tidigare 
skickat ett mail till de berörda skolledarna om min studie och berättade om mitt 
arbete som de hade gett godkännande till. Alla skolledare har varit mycket 
tillmötesgående mot mig. Intervjuerna har jag bandade för att därefter skriva ut dessa 
på papper.  
 
För att bearbeta svaren av de intervjuer jag genomförde med skolledarna har jag 
använt följande tabell. Vid analysen utvärderar jag materialet både på ett horisontellt 
- varje kvalitet för sig - och ett vertikalt sätt – för vardera skolledare. På så sätt kan 
jag analysera olika kvalitativa aspekter samtidigt som jag kan se om svaren skiljer sig 
åt för skolledarna. För varje ”ruta” får jag en bild av vad materialet uttrycker, som kan 
kategoriseras och ge information om vilka problem som eventuellt framgår. Vid 
analysen kan jag se vilka kärnkategorier som växer fram både vad avser skolledare 
som för varje kvalitet. 
 
 Skolledare 1 

(S1) 
Skolledare 2 
(S2) 

Skolledare 3 
(S3) 

Skolledare 4 
(S4) 

Skolledare 5 
(S5) 

Undervisningens 
kvalitet 

     

Kvalitet på 
respons 

     

Kvalitet på 
ledarskapet 

     

Kvalitet på 
arbetet 

     

Andra kvaliteter 
 

     

 
Fig. 2.1. Tabellen visar underlag för fastställande av kärnkategorier, Källa: egen 

3. TEORI 
Under detta kapitel ska jag beskriva vad tidigare studier har kommit fram till vad 
kvalitet i skolan kan vara och hur den kan påverka den enskilda eleven. 

3.1 Undervisningens kvalitet 
Enligt en undersökning som Benford har gjort i England så är kvalitet på 
undervisningen den mest avgörande faktorn för utbildningskvaliteten. Faktorer såsom 
resurser, skol- och klass storlek spelar in men de har inte en avgörande roll. 
Kvaliteten på undervisningen är till viss del knyten till hur ledarskapet ser ut på skolan 
men även om det är ett svagt ledarskap så kan det bedrivas god undervisning. 
Undervisningen består av flera byggstenar och det är dessa tillsammans som utgör 
undervisningens kvalitet. Viktiga byggstenar är relationer, samspel, ämneskunskap, 
tempo och utmaningar, förväntningar, organisation och metoder.18 
 
I dagens skola kan lärarna lite hårddraget indelas i två kategorier, de som är 
undervisningseffektiva och de som är ”elevorienterade”. Den undervisningseffektiva 
ser mer till att eleverna ska skynda sig genom läroböckerna, använder prov och 
examina som en måttstock på sin egen duktighet. Den största tiden av skoldagen åt 
går till kontroll av läxor och genom gång, lektionerna blir ganska så enformiga. All 
konversation som ligger utan för ämnet är bortkastad. Kontakten med eleverna är till 

                                                 
18 Benford, M. 1999:84 ff 
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största del med de duktiga, de svagare elevernas kontakt begränsas till 
konstateranden att de har misslyckats på något prov igen. Den mer ”elevorienterade” 
läraren är den som hänger med i vad eleverna lyssnar på för musik, vilka TV-
program de tittar på och vilka böcker de läser. Den här typen av lärare har ett genuint 
och äkta elevintresse han anser och förväntar sig att alla kan lära sig något. Ett viktigt 
delmål i undervisningen är att uppmuntra alla elever till att göra sitt bästa, han är 
medveten om att alla inte kommer att uppnå de ideala kunskapsnivåerna. De här två 
typer av lärare kan användas för att beskriva skillnaden i synsätt av vad effektiv 
undervisning är. Den ”elevorienterade” är nog den som passar bäst in på dagens 
lärarideal enligt den pedagogiska litteraturen.19 

3.2 Kvalitet på responsen 
Hur eleverna fungerar i skolan och klassen kan bero på vilken respons dessa får från 
lärare och skolan. När eleverna är entusiastiska över sitt arbete så är det ett 
högkvalitativt gensvar det ger på uppmuntran, utmaningar och ansträngningar. Det är 
inte detsamma som att arbetet är roligt även om det är bra om det är det också 
ibland. Elever som får bra respons på sitt arbete presterar bättre både i grupp- och 
enskilt arbete.20  
 
En av skolans goda egenskaper i verksamheten är elevernas inflytande och ansvar. 
För att få eleverna att känna sig delaktiga i sitt skolarbete är det viktigt att de känner 
trivsel och välbefinnande och att de upplever att de kan påverka sitt skolarbete För 
att åstadkomma inflytande och delaktighet för eleverna så är den mest överlägsna 
formen att läraren för en dialog med eleverna. På det sätt skapas även djupare 
förståelse och eleven får sammanhanget förklarat på ett personligare vis. Om 
eleverna har inflytande och de känner att de får ta ansvar över sitt arbete så 
presterar de ett bättre arbete. Enligt vissa forskare så leder bristen på dialog med 
eleverna i Sverige till att de kan uppvisa svaga resultat i matematikundervisningen.21 

3.3 Kvalitet på ledarskapet 
Benfords undersökning visar klart att det finns mätbara element hur ledare uppträder, 
som kan hjälpa elever och lärare att var effektiva. Det finns två dimensioner på 
ledarskap - dels det professionella ledarskapet och dels det administrativa 
ledarskapet. 

• I det professionella ledarskapet återspeglas ofta rektorns engagemang genom 
skolans mål och visioner. Rektorns stora plikt är att sammanlänka läroplanen 
med varje elevs behov, för att lyckas med detta behövs noggrann planering, 
effektivitet, kompetensutveckling för personal och tillgång till resurser.22 

 
• Det administrativa ledarskap behövs då skolan är ett system. I hjärtat av 

organisationen sitter rektorn han/hon har en stab av personal som alla bidrar 
till skolans kvalitet. Den administrativa personalen behöver resurser, stöd, 
uppmuntran och tid för planering och organisering för att spela sin roll i den 
totala verksamheten.23 

                                                 
19 Ogden, T. 1993:17 ff 
20 Benford, M. 1999:90 
21 Settergren, P. 2003:18f 
22Benford, M. 1999:91  
23 Benford, M. 1999:93 f 
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Ledarskapet måste ha tydliga och klara formuleringar när det gäller ansvar, många 
uppgifter kan delegeras till arbetsgrupper. Biträdande rektorer, ämneslärare eller 
annan personal kan vara bra att delegera administrativa och professionella 
arbetsuppgifter till.24 
 
En viktig del i förbättringsarbetet i skolan är kompetensutveckling för personal och 
ledare. En av de viktigaste byggstenarna i verksamhetens kvalitet är medarbetarnas 
kompetens. Det brukar talas om två olika typer av kompetens inom skolan - dels den 
individuella och dels den strategiska. Den individuella kompetensutvecklingen är 
avsedd att utveckla den enskilde medarbetarens eventuella brister för att förbättra 
den egna verksamheten, främst den som återspeglas genom undervisning. 
Ledningen bör tillgodose sina medarbetares önskemål så långt den ekonomiska 
ramen tillåter det. Det är ett erkänt faktum att medarbetare som får den fortbildning 
de efterlyser blir ”lyckligare” och att de på det viset gör ett mer motiverat och gott 
arbete.25 
 
Den strategiska kompetensutvecklingen är riktad till alla medarbetar, inte bara lärare, 
och den syftar till att höja kvaliteter inom hela skolan. Den strategiska 
kompetensutvecklingen bör planeras av skolans ledning, men den bör presenteras 
och diskuteras inom lärarlag och andra personalgrupper innan beslut fattas. Exempel 
på vad strategisk fortbildning kan vara: 

• Målstyrning, att lära sig strategier för att sätta upp mål för undervisningen, och 
metoder för att följa upp att alla elever uppnår målen. 

• Elevinflytande, att lära sig modeller för att planera och utvärdera 
undervisningen tillsamman med eleverna, och därmed öka deras 
medinflytande och medansvar. 

• Utvärdering, att lära sig modeller för att följa upp och utvärdera verksamheten 
för att få underlag för förbättringar. 

• Lagarbete, att få insikt om hur man kan utveckla samarbetet i arbetslaget. 
• Portfoliemetoden, att utveckla en undervisning som leder till mer elevaktiva 

arbetsformer, större elevansvar och elevarbeten som kan ligga till grund för 
bedömning av deras individuella utveckling26 

 
Ledarskap innefattar även klassläraren. Vad är det som utmärker en bra klasslärare? 
Enligt Ogden så måste en bra lärare vara en person som är skicklig på att planera 
och genomföra lektioner. Enligt honom finns det lärare som är ”födda klassledare” 
som gör instinktivt och spontant rätt saker vid rätt tidpunkt. Ofta ses dessa personer 
som förebilder inom skolan. Motsatsen till dessa lärare är den lilla grupp av lärare 
som det alltid går snett och fel för, de som överhuvudtaget aldrig lyckas i skolan. 
Båda dessa exempel av lärare är ytterligheter då flesta lärare befinner sig 
någonstans mitt emellan beroende på ämne, klass, tidpunkt på dagen och andra 
orsaker. Det finns även ”snälla” och ”stränga” lärare. Det som utmärker den ”snälle” 
är att det ofta är en lärare som har problem med auktoriteten då han ofta vill vara 
kompisar med eleverna. Han tycker det är svårt att sätta gränser och drar sig för 
konflikter. Den ”stränge” läraren är den som fungerar som skolans normkontrollant. I 

                                                 
24 Benford, M. 1999:96 
25 Settergren, P. 2003:81 
26 Settergren, P. 2003:81f 
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motsatts till den ”snälle” dras den här läraren till konflikter. Även båda dessa exempel 
är ytterligheter. Det mesta tyder på att de lärare som kombinerar vänlighet och 
auktoritet skapar de bästa klassmiljöer för kunskapsinlärning. 27 
 

3.4 Kvalitet på arbetet 
Kvalitet på arbete är något distinkt och det kan vara svårt att definiera. Det är ett 
försök till bedömning om arbetet är bra och om så är fallet hur bra? Är arbetet mindre 
bra, hur dåligt är det? I England används en sjugradig skala för att mäta kvaliteten på 
arbete i skolan. Vi i Sverige har ingen motsvarande mätmetod. Sverige har en 
ganska så öppen läroplan där det finns uppsatta mål som eleverna ska kunna vid en 
viss ålder.28 
 
I Sverige har skolorna uppsatta mål, men det brister i många kommuner när det 
gäller att följa upp och utvärdera de uppsatta målen. Skolverket har påtalat 
skolledarnas brister när det gäller utvärderingar i rapporter om kommunala 
styrningar. En kvalitetsutvärdering bör starta så fort något mål har satts. Ibland måste 
arbetet starta innan målet är satt för att ett realistiskt mål ska kunna sättas.29 
 
Triangeln på nästa sida symboliserar de tre stora delarna som en framgångsrik 
kvalitetsskola består av. Det räcker inte att det är bra lärande i klassrummet utan det 
behövs en engagerad ledning som har förmågan att knyta alla medarbetar kring en 
gemensam vision. Det måste finnas kortsiktiga och långsiktiga mål satta för skolan. 
Lärare och övrig personal måste ha förmåga att samarbeta med elever och föräldrar. 
Uppfylls dessa kriterier har man stora förutsättningar att lyckas uppnå en 
kvalitetsskola 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 Ogden, T. 1993:34 
28 Benford, M. 1999:97 
29 Jörbeck, A. 1995:87 
30 Jörbeck, A. 1995:24 



  11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3.1. modellen visar de tre stora delarna som en framgångsrik kvalitetsskola består av Källa: 
Jörbäck, T. (1995) 
 

3.5 Andra kvaliteter 
När man ska bedöma en skolas prestationer så finns det även annat som kan 
utvärderas förutom det som redan har tagits upp. Kvalitet kan även vara hur 
lokalerna ser ut och hur man disponerar dessa. Andra saker som kan vara bra att 
belysa är hur skolan lever upp till att ta hand om alla elever utifrån deras behov. 
Frågor som kan ställas är om det finns resurser för elever med specifika 
undervisningsbehov och hur är kvaliteten för dessa?31  
 
När kvalitetsarbetet på skolan utvärderas ska även processen för hur man identifierar 
barn med särskilda behov tas med i utvärderingen. För varje barn som uppvisar 
svårigheter ska ett så kallat åtgärdsprogram upprättas. I detta program ska det stå 
vilka/vilket problem eleven har och hur man ska arbete med detta problem. Om 
skolan anser det nödvändigt har de rätt att anlita experthjälp för bedömning av 
elevens svårigheter. En skola som tar sitt uppdrag på allvar genom att identifiera 
elever med särskilda behov uppvisa kvalitet på skolan.32 
 
Det man oftast förknippar med barn med särskilda behov är barn som har problem av 
något slag men även högbegåvade barn har särskilda behov. Skolan är väldigt dålig 

                                                 
31 Benford, M. 1999:98 f 
32 Benford, M. 1999:101 
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på att ta hand om elever som har specialbegåvningar. Specialbegåvningar kan visa 
sig inom alla olika ämnen i skolan och inte bara i matte och språk.33 
 
Tyngdpunkten på undervisning ska ligga på elevernas förutsättningar oavsett om det 
är en elev med svårigheter eller om det är en högbegåvad elev. Elev som senare i 
livet uppvisar talanger kan ofta ha varit ganska så ordinära i skolan vilket anses som 
ett bevis på att skolan inte ser till barn med särskilda behov.34   
 
Som tidigare sagts så är kvalitet väldigt något individuellt. Här nedan så presenteras 
några kvalitetsaspekter som kom fram i en undersökning som gjordes i Vällinge 
kommun.35 

• Att eleverna betonar nära och fundamentala ting som 
- bra mat 
- trivsel 
- rena toaletter 
- trevligt bemötande 
- trygghet 
- bra lärare 
- intressant och omväxlande undervisning 

 
• Att kvalitet för lärarna innebär 

- Resurstillgång 
- Välutbildad personal 
- Stark och bra skolledning 
- God tillång till läroböcker 
- Friska undervisningslokaler 
- Lagom stora elevgrupper 
 

• Att övrig personal betonar vikten av 
- Att alla är lika betydelsefulla i skolan 
- Att skolklimatet är så positivt som möjligt 
 

• Att föräldrarna lägger tonvikten vid 
- Helhetssynen 
- Den totala omvårdnaden om eleven i skolsituationen 

3.6. Ledarskap 
”Ledning handlar om människor. Uppgiften är att göra människor kapabla till 
gemensamma ansträngningar, att göra deras styrka effektiva och minimera 
betydelsen av deras svagheter.”36 
 

                                                 
33 Benford, M. 1999:101 
34 Benford, M. 1999:101 
35 Jörbäck, A. 1995:10 f 
36 Fränkel, D. 2004:9 
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3.6.1 Vem kan bli rektor? 
Enligt Jönsson37 så behöver en rektor besitta tre egenskaper ha mod, vara visionär 
och kommunikativ för att skolans ledning skall uppvisa trovärdighet och vinna 
legitimitet.  

• Mod. Även om ett förändringsarbete inom skolan känns tungt och svårt och 
man vet att det berör medarbetarnas syn på sin grundläggande trygghet så 
måste en rektor våga. Vågar rektorn så vågar andra. Rektorn måste hålla fast 
vid en och samma linje fast han/hon vet att det kommer att utlösa negativa 
reaktioner - att upprepa gång efter annan samma tydliga budskap.  

 
• Visionär. Ledaren för skolan måste ha en klar och tydlig långsiktig bild, vision, 

av vad han/hon vill med skolan. Det är en av förutsättningarna för att kunna 
leda andra. Alla vardagliga handlingar måste tjäna det långsiktiga målet, det 
vill säga allt handlande är kopplat till visionen. 

 
• Kommunikativ. Allt ledarskap bygger på kommunikation. Ledningen för en 

skola skall kommunicera med personal, elever, föräldrar med flera. Kan inte 
rektorn för en skola på ett trovärdigt sätt förmedla förändringsbudskap, 
åtminstone till personalen och föräldrar, så kommer förändringen troligtvis att 
misslyckas.  

 

3.6.2 Skolor moderna organisationer 
Under de senaste 35 åren har skolledaryrket ändrat karaktär från att ha utgjort 
kronan på verket i läroverkskarriären till att bli en bisyssla för en folkskollärare. 
Förändringen har kommit till stånd genom att skolorna vuxit ut till att bli relativt 
omfattande lokala organisationer där åtminstone ett femtiotalet vuxna har sin 
arbetsplats. Andra organisationer av samma slag som skolan har vid liknande tillväxt 
under samma tidsperiod kommit att utveckla alltmer omfattande 
ledningsorganisation.38 
 
Från att tidigare ha varit ett utskott från lärarkåren så har skolledarna under 
nittonhundratalet utvecklats till en mera egen yrkesroll. Den roll som skolledaryrket 
har fått under de senaste decennierna är en mer administrativ framtoning. Mycket av 
deras tid åtgår till att sköta skolans dagliga administration, man ägnar i mindre 
utsträckning sin tid till långsiktig planering. Det pedagogiska ledarskapet har för 
många blivit ett slagord i stället för yrkesmässig realitet. I många kommuner verkar 
det som att skolledarna alltmera får flera administrativa problem att lösa snarare än 
att de minskar när kommunerna lägger ut det ekonomiska ansvaret på de enskilda 
skolenheterna från de kommunala centrala delarna.39 
 
De kompetenser och kunskaper som krävs för ett framgångsrikt ledarskap är 
beroende av det sammanhang som ledarskapet ska utövas. De förändringar som på 
senare tid varit särskilt betydelsefulla för skolledarskap är sammanfattningsvis:  

• decentralisering 
• kommunernas ansvar för genomförande 

                                                 
37 Jönsson, K-L. 2001:72  
38 Ekholm, M m.fl. 2000:24 
39 Ekholm, M m.fl. 2000:25 
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• mål och resultatstyrning 
• marknadstänkande och konkurrens 
• ökat inflytande från elever och föräldrar 
• betoning av sammanhanget i barnomsorgen och skolan 
• sammanförandet av förskola och skola till gemensam förvaltning 
• ökad betoning av elevaktiva arbetssätt och elevernas ansvar i lärandet 
• betoning av kärnan i lärarnas arbete består i att leda elevernas lärande40 

 

3.6.3 Skolledaren 
”Skolledaren är en person som i sitt arbete alltid företräder någon. Den politiska 
nämnden i kommunen påverkar och styr genom olika beslut skolledningen och den 
verksamhet som han ansvarar för. Gentemot de anställda inom skolan företräder 
skolledaren denna politiska nämnd. Han är arbetsgivarens representant på skolan. 
Skolledaren företräder också gentemot samma politiska nämnd den verksamhet han 
är satt att leda med personal, elever och föräldrar. Riksdag och regering påverkar 
och styr verksamheten genom lagar, förordningar, läroplaner och kursplaner. 
Skolledaren företräder i sitt ledarskap även statsmakternas beslut”41 
 
Som vi ser här ovan så är en viktig del av skolledarens uppgift att representera och 
företräda andra. Ibland ska han företräda elever inför lärare ibland kan det vara 
lärare inför föräldrar. En skolledare måste ha en genomtänkt och klar uppfattning om 
sitt uppdrag som ledare och han behöver också ha en klar bild av hur han ska 
fullfölja detta uppdrag.42   
 
Den främsta uppgiften som en skolledare har är att leda och utveckla den 
pedagogiska verksamheten i skolan. Skolledaren bör ha en bra kännedom om 
läroplanen så han kan hävda dess mål och riktlinjer och på ett gott vis arbeta för att 
läroplanen förverkligas. En viktig del i arbetet är att stödja, stimulera, engagera, 
entusiasmera och eventuellt korrigera sina medarbetare så att målen i läroplanen 
uppnås. I Riksdagens Pop 1990/91:18 skriver statsrådet ”Om ansvaret i skolan”: 

• Riksdagen och regeringen skall styra skolverksamheten genom att ange 
nationella mål. Grundläggande mål anges i lag. Övriga mål och sådana 
riktlinjer för utbildningen som skall generellt giltiga skall anges i läroplanerna. 
Lärarutbildningen samt fortutbildning av lärare och skolledare är andra statliga 
medel att styra skolan. 

• Staten ger bidrag till skolverksamheten. Bidraget skall ha karaktären av 
finansiellt stöd och således inte reglera verksamheten.  

• Kommunen eller huvudman för skolan skall ansvara för att verksamheten 
genomförs inom de ramar som riksdagen och regeringen lagt fast. 

• Skolans verksamhet skall följas och utvärderas. Uppföljning och utvärderingen 
skall ge underlag för att bedöma om åtgärder behöver vidtas eller korrigeringar 
göras för att nationella mål och riktlinjer skall upprätthållas och resultaten 
förbättras, vilket skall ge underlag för åtgärder som krävs för att de nationella 
målen och riktlinjerna kan upprätthållas.43 

                                                 
40 Ekholm, M m.fl. 2000:27 
41 Persson, I. 2002:15 
42 Persson, I. 2002:15 
43 Persson, I. 2002:17 
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Enligt läroplanen ska rektorn ha ett särskilt ansvar för: 

• den totala studie miljön 
• elevvård och individualisering i undervisningen 
• personalens professionalisering 
• samarbete inom skolan 
• samarbete med hemmen 
• samarbete med andra skolor och samhällsinstitutioner 
• elevernas socialisering 
• utvärdering av resultaten 

 
Det åligger även rektorn att åtfölja de beslut som kommunfullmäktige beslutar om. En 
viktig styrbit från kommunen är den ekonomin som måste åtföljas efter kommunala 
beslut. I de flesta fall har skolledaren det totala ansvaret för personal inom skola men 
på en del platser är servicepersonal underordnade en serviceorganisation inom 
kommunen. En skolledare kan komma i konflikt med kommunen om han anser att ett 
kommunalt beslut strider mot statens beslut. Det kan till exempel röra budgeten då 
skolledaren anser att målen som statsmakten har satt upp inte kan uppnås med de 
medlen som har tilldelats. Statsmaktens beslut är överordnande de kommunala 
besluten.44 
 
Man kan tolka det hela med att riksdagsbesluten är styrande över kommunerna men 
att den kommunala ledningen samtidigt har stor frihet så länge de nationella målen är 
uppfyllda. Ett så ganska motsägelsefullt påstående som gör att det kan uppstå 
problem för den enskilda skolan/skolledaren. Styrningen från stadsmakterna och 
kommunerna rör främst målen för skolverksamheten. Det enda område som 
kommunen inte kan lägga sig i är över hur innehållet i läroplaner ska se ut och i 
sakfrågor som berör skolans dagliga pedagogiska verksamhet. Om en anställd inte 
följer de statliga besluten så är det kommunens skyldighet att se till att det sker en 
rättelse av personen agerande.45 
 
Utvecklingen under de senaste 10-15 åren visar att det är fler och fler kvinnor som 
väljs som ledare i skolan. Det är en något mindre andel kvinnor som är ledare inom 
gymnasieskolan än inom grundskolan. Enligt uppgifter från Statistiska Centralbyrån 
1998 var det kvinnor på drygt hälften av skolledarposterna inom grundskolan. År 
1971/72 var det 47  kvinnor som var skolledare 1998 hade antalet ökat till 2 312. Om 
den ökningen består i framtiden kan det bli aktuellt att ge stöd och uppmuntran till 
männen att bli skolledare som det var för kvinnorna på 1980-talet, allt för att 
jämställdheten ska bestå.46 
 

4. EMPIRI 
För att få en liten uppfattning hur fördelning av pengar till skolorna i den undersökta 
kommunen ser ut så har jag tagit med den fördelningsmodell som används. Den är 
baserad på att kommunens budgeterade belopp för verksamheten fördelat på 
fritidshem, förskoleklass och grundskola. Budgeten består av en rörlig ersättning per 

                                                 
44 Persson, I. 2002:21 
45 Persson, I. 2002:27 
46 Ekholm, M m.fl. 2000:122f 
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barn/elev, en fast ersättning, ersättning för barn med särskilda behov samt särskild 
ersättning. Den fasta budgeten motsvarar lokalhyra och administrationsgifter. Den 
rörliga delen är baserad på den prognos för elevtal som tas fram i början av varje 
kalenderår. För fritidshem görs en uppskattning av kommande behov. Antal faktiska 
elever mäts 28 februari och 30 augusti och budgeten justeras med 50% av budgeten 
per barn/elev per halvår, om utfallet avviker mot prognosen.  

• Exempel. En enhet har 178 elever den 28 februari jämfört med budgeterade 
180. Budgeten minskas med 40 493kr/2 halvår*50%*2 elever = 20 247 kr för 
det halvåret. 

 
Enheterna kan få extra resurser om det finns barn med behov av särskilt stöd. 
Resursteamet bedömer behovet och fördelar budgeten. Ändring av budget sker en 
gång per läsår. 
 
Särskild omfördelning kan ske för att ge enheterna likvärdiga förutsättningar att 
uppnå mål. 
 
De grundskolor, fritidshem och förskoleklasser som ingår i fördelningsmodellen är 
följande. Siffrorna är antal elever/barn som enheterna har fått ersättning för år 
2003.47 
 
Fritidshem  Antal elever 

• Solberga 67 
• Lillån  61 
• Kanaljen 61 
• Petre  61 

Summa 250 
Förskoleklass 

• Tallbacken(Solb.) 31 
• Lillån  27 
• Kanaljen 23 
• Petre  24 

Summa 104 
Grundskola 

• Solberga/Bodås 198 
• Lillån  104 
• Haga 1-6 133 
• Haga 7-9 232  
• Värna 160 
• Petre 1-6 180 
• Petre 7-9 186 

Summa  1-6 774 7-9 418 
 
Grundsärskolan och träningsskolan ingår inte fördelningsmodellen.  
 
När uppdelningen är gjord så tas kostnad för lokalhyran, overheadkostnader, barn 
med särskilda behov och specialfördelning bort. Återstående belopp delas på antal 

                                                 
47 Barn- och ungdomsnämnden Budget 2003 
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barn, summan multipliceras med antal barn på varje enhet. Overheadkostnader är till 
exempel centraladministration. Specialfördelning kan vara ökade kostnader eller 
ökade intäkter på grund av något specifikt på skolan, till exempel så har Värna högre 
kostnader för städning då de har hand om en gymnastikhall som användas av 
föreningar och privatpersoner, Solberga/Bodås driver två skolor vilket fördyrar, Petre 
får ett avdrag då de har stordriftsfördelar i sitt kök, Haga har en extra fritidsledare då 
det har varit stora elevförändringar på skolan.48  
 
På grund av olika omständigheter har fördelnings modellen inte använts i 2004 års 
budgetarbete. Resursfördelningen har i stället skett utifrån antalet elever/barn, 
redovisat behov av resurser samt personaltäthet utifrån styrtal.49 

4.1 Kvalitetsredovisning50 
Sex av kommunens sju rektorer har genomgått den statliga rektorsutbildningen. Av 
lärarna i årskurs 1-6 är 92% av lärarna behöriga och i årskurs 7-9 är 83% behöriga. 
Av de obehöriga pedagogerna så har de högskoleexamen men ej full behörighet för 
grundskolans högre årskurser. Lärartätheten är i grundskolan 7,9 lärare/100 elever 
om inte gruppen barn i behov av särskilt stöd räknas med. Om den gruppen räknas 
med är lärartätheten 8,4 lärare/100 elever. En stor personalgrupp inom skolan som 
har en stor bidragande inverkan för att kvalitetsmålen ska uppfyllas är skolledning, 
skolassistenter, vaktmästare, lokalvårdare, måltidspersonal och elevassistenter.  
 
Metoden som används för kvalitetskontroll är enkäter som har besvarats av elever, 
enkäter som har besvarats av vårdnadshavare och personalutvärderingar i arbetslag. 
Enkäterna som eleverna svarade på hade i det närmaste en svarsfrekvens på 100%, 
vårdnadshavarna hade en svarsfrekvens på ca 50% i årskurs 1-6 och ca 20% i 
årskurs 7-9. Svarsfrekvensen för personalen finns inte redovisad. De fullständiga 
resultaten från elevenkäterna och föräldraenkäterna finns redovisade i respektive 
skolas utvärdering. Resultaten från personalens utvärderingar finns redovisat i 
respektive skolas redovisning med undantag av Torsåker/Bodås. 
 
De resultat som kom fram i elevenkäterna är:  

• Elever i Hofors skolor känner sig i hög grad positivt bemötta och trygga i 
skolan. Det finns elever som upplever att de är utsatta för mobbing.  

• Bland yngre elever är det ca en femtedel som känner att de får otillräckligt 
stöd i skolan. Bland de äldre barnen är det en dryg tredjedel. En orsak kan 
säkert vara gruppernas storlek, en annan brist på specialpedagogiska 
insatser. 

• Även om de inte nått målet anses utvecklingen ha varit positiv. Eleverna 
upplever att inflytandet har ökat. 

 
Det som kom fram i vårdnadshavare enkäten är:  

• Föräldrarna till elever i Hofors skolor känner sig i hög grad nöjda med barnens 
trivsel i skolan. För åk 7-9 är det svårt att dra några slutsatser, då svars-
frekvensen är låg.  

                                                 
48 Barn- och ungdomsnämnden Budget 2003 
49 Barn- och ungdomsnämnden Budget 2004 
50 Kvalitetsredovisning för Hofors skolor 2003 
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• Personalen är engagerad och gör ett bra jobb (alla skolor). Bra 
utomhusverksamhet (Bodås, Solberga, Lillån, Värna). Skolgården erbjuder en 
dålig utomhusmiljö för barn (Petre, Haga, Lillån). Mer stöd till barn i behov av 
det (Haga, Lillån, Värna). Bättre tillsyn på rasterna (Värna, Petre). 

• Föräldraenkäten visar att samarbetet mellan skolan och hem i hög grad 
fungerar bra och att föräldrarna är nöjda. En viss variation finns mellan 
skolorna. Resultaten får utgöra underlag för diskussioner på skolor och i 
arbetslag. 

 
Personalutvärderingarna genom arbetslag har skapat följande punkter som bör ligga 
till grund för åtgärder: 

•  Hofors skolor ska arbeta för en nollvision när det gäller mobbing och 
kränkande språkbruk. Värdegrunden bör få en mera central roll i flera skolor. 
Det bör finnas fler vuxna ute på raster och bland. Det skulle vara mycket bra 
om det fanns vuxna utöver lärarna. t.ex. fritidsledare. 

• Tidiga insatser för att ge stöd och hjälp till elever som ej når målen. Den nya 
organisationen med 4-9 skolor, ger bättre förutsättningar för att följa elevernas 
kunskapsutveckling i senare delen av grundskolan. Kompetensutveckling för 
personalen. Gemensam tid för diskussioner och åtgärder i arbetslag. 
Fokusering på matematikämnet. 

• Fortsätta att föra diskussioner i samråd med eleverna med syfte att öka deras 
inflytande. Markera kopplingen mellan ansvar och inflytande t. ex. för den 
egna studiesituationen, material och lokaler. 

• Föräldraenkäten delades ut vid utvecklingssamtal för att öka svarsfrekvensen. 
Inlämnandet sker som tidigare anonymt. Enkätsvaren är föremål för diskussion 
på skolorna och utgör en plattform för fortsatt skolutveckling. Fortsatt arbete 
för att förbättra utemiljön och skolgårdarna vid de skolor som har behov av 
det. Arbetet sker med fördel i Föräldraråden. Alla skolor ser över behovet av 
rasttillsyn. Önskemålet om mera resurser förs vidare till skolpolitikerna. 

• Fortsätta det inledda utvecklingsarbetet inom skolområdena i 1-16-
årsperspektivet med stor delaktighet av personal och föräldrar. 
Utvecklingsledare bör även anställas i norra skolområdet. Översyn av 
organisationen inom hela skolområdets 1-20 år planeras. 

• Öka kontakten med närsamhället. Mera internationella kontakter för våra 
elever är naturligtvis önskvärt. Där är finansieringen ett problem för oss. 

• Ökad medvetenhet om målen i lägre åldrarna i grundskolan. Omarbetande av 
informationsmaterial om betygskraven för år 7-9. Fortsatta diskussioner mellan 
personalgrupperna på Haga-Petre för att uppnå likvärdig och rättvis 
bedömning och betygssättning. 

 
Det finns numer en gemensamt utarbetad broschyr där betygskriterier för år 7-9 på 
Haga och Petreskolan presenteras.51 

4.2 Barn i behov av särskilt stöd 
Varje höst genomförs en kartläggning, efter en gemensam kommun modell, av 
stödbehovet till elever. Skolpsykologen är den som leder kartläggningen. Allt arbete 
sker i nära samarbete med vårdnadshavare till de aktuella barnen. Syftet med 

                                                 
51 Betygskrav år 7-9 
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kartläggningen är att dessa ska uppnå grundskolans uppsatta kunskapsmål. Behovet 
som kartläggs är det behov som är utöver normal specialundervisning. 
Petreskolan har två små grupper, som är kommungemensamma, för barn som har 
behov av en liten grupp med högre personaltäthet.52  

4.3 Utskrift av skolledarnas svar 
Intervjuerna har skrivits ut efter bandning. Jag har tagit bort upprepningar och ändrat 
på talspråk vid behov. 

4.3.1 Undervisningens kvalitet 
(S1)  
”Svåra frågor du ställer. Kvalitet. En bra kvalitet är när barnen själva känner att de lär 
sig något. Det gäller alla barn, det är därför vi har en skola. Kvalitet handlar om mötet 
mellan barn/barn och barn/vuxna. Så det är otroligt svårt att säga i förväg vad som är 
rätt kvalitet - sämre eller bättre utifrån förutsättningarna runt omkring. Om man tänker 
på pengar handlar det om personer. 
 
För det första måste du som lärare tycka om att jobba med barnen. Grunden med 
skola som ide´ är att samla barn i en grupp. Annars behöver vi inte ha någon skola 
utan barnen kan lära sig hemma istället. Man måste ha sådana kunskaper också och 
att skapa situationer i klassrummet så att man skapar någon slags utmaningar för 
barnen så att de känner att de här ”jag kan inte allting så jag lär mig av dig… du 
tänker på ett sätt som gör att jag kan få nya tankar så att jag fortsätter att lära mig 
nya saker… det är inte bara jag själv i klassen”.” 
 
 
(S2) 
”Det är ju en väldigt vid fråga du ställer och det är svårt att svara på. Skolan har ett 
mål som eleven ska nå i slutet av femte och nionde skolåret. När det gäller målen för 
det nionde skolåret så har vi skickat ut betygskriterierna till alla familjer och elever. 
Skolan mäter att undervisningskvaliteten är god genom måluppfyllelsen. Där ser vi 
hur många elever som når målen och så har vi betygsstatistik. Det görs även en 
kvalitetsredovisning både för skolan och för kommunen vilket är krav från skolverket.  
 
De senaste åren har vi haft en väldigt god måluppfyllelse när det gäller betygen då, 
ungefär 95 % har klarat kraven för gymnasieskolan. Att vissa barn inte uppnår målen 
kan ju bero på flera saker. I vårt fall är en stor bidragande orsak att vi har ca 10 % 
invandrarelever. Vi är den enda skolan i den här kommunen som har 
kommunplacerade flyktingar och asylsökande elever. Sen är det barn som av en eller 
annan anledning inte fixar det ändå. Dels kan det vara så att eleven verkligen har 
inlärningsproblem, en del barn kanske inte är i rätt skolform, familjen accepterar inte 
till exempel särskola. En annan orsak är helt enkelt barn som har en socialkrasch i 
nian, det händer någonting så man stänger av. 
 
Skolan har två kommungemensamma grupper för elever med behov av särskilt stöd 
och de räknas in i vår statistik. Att ta hand om dessa elever är vi duktiga på i den här 
skolan. Många av de här barnen som har misslyckats kapitalt tidigare och som får en 
plats i någon av våra små grupper, når faktiskt målen i nian.” 
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(S3) 
”Undervisningens kvalitet kan man ju mätas på många olika sätt. Ett av 
mätinstrumenten är de nationella proven som vi har i årskurs två och fem. Utifrån 
resultaten så sätter vi in speciella stödåtgärder om det behövs. Ett annat 
mätinstrument är den dialog som vi har med föräldrar både muntlig och skriftlig 
genom enkäter. Vi gör även det samma med elever och personal. Utifrån svaren kan 
man ju utläsa vad man har nått för nivå på en kvalitetsskala, okej att kvalitetsskalan 
är personlig och subjektiv men i en dialog med en samverkansgrupp med 
partssammansatta grupperingar kan man konstatera om en skola har en god kvalitet, 
mindre god kvalitet, sämre kvalitet eller mycket dålig kvalitet. De utvärderingar som 
görs på den här skolan under vårterminen varje år har hitintills visat att de som är 
mest nöjda med en här skolan är elever och jag vågar påstå att det är fler än nio av 
tio möjliga elever. Sen är det en fallande skala med personalen och kanske 
föräldrarna men jag brukar säga att totalbilden så är det 70-80 % som är nöjd med 
den kvalitet som skolan uppvisar.” 
 
(S4) 
”Jo i det hela är det en bra kvalitet på undervisningen, vi är ju en fyra till nio skola, 
sen finns det naturligtvis saker som självklart kan bli bättre. Jag tycker ibland att 
eleverna kanske har lite dålig studieteknik och att det är panik inför varje prov. Jag 
funderar lite på vad de gör i egentligen, hur studerar de, hur lägger de upp sitt 
arbete? Varje gång jag sitter i en elevvårdskonferens så kan man fundera på 
studietekniken, inte så att de har det svårt men några har svårt att inhämta 
kunskapen. Ibland beror det på att eleven har dåligt stöd hemifrån eller helt enkelt 
inte är motiverad. Jag kan inte säga generellt men jag kan kanske tänka så här: Jag 
är ifrån Falun och har haft mina egna barn i skolor där och jag tror att studie 
traditionen är annorlunda där än i Hofors. Kvaliteten på undervisningen är bra men 
den kan bli bättre. Alla är inte fullt motiverade att plugga och har inte alla gånger det 
stödet hemifrån heller - så kanske man kan säga. Om det inte var för kritiskt.”  
 
(S5) 
”Kvalitet för mig kan vara mötet mellan människor, det är så otroligt mycket som sker 
i detta ögonblick. Dels värdegrundande aspekter där tillexempel bemötandet som jag 
tycker är otroligt viktigt. Det är något som vi har jobbat väldigt mycket med inför 
personalen. Vi har inlett ett utvecklingsarbete här på skolan utifrån en analys vi 
tidigare har gjort. Under våren i fjol gick vi igenom ett stort analysarbete då all 
personal inom hela skolområdet fick vara med. Då analyserade vi enhetens behov 
utifrån individens behov, arbetslagens behov och verksamhetens behov för att sen 
göra en kompetensutvecklingsplan för varje individ. Vi sökte och fick EU pengar både 
till analysarbete och till att nu genomföra kompetensutvecklingarna. Arbetet ska pågå 
i två år där vi nu är inne i den första terminen. Vart vill jag komma med det här nu då 
när det gäller undervisningens kvalitet?   
 
Jo vi har jobbat väldigt mycket med ett värdegrundsarbete med en fantastisk 
handledare som heter Lars Andersson. Han har arbetat på lärarhögskolan i 
Stockholm men jobbar numera som konsult i skolor i mellan Sverige. Han varvar 
föreläsningar för personalen med handledning för arbetslag och där diskuterar och 
pratar han väldigt mycket om värdegrunden. Dels utifrån bemötande och men också 
den viktiga biten att barnen måste må bra för att överhuvudtaget inhämta kunskap. 
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Han har hållit i föreläsningar om moderna barn, vad de behöver och vad är det för 
kunskaper moderna barn ska ha, så vi är inne i ett ganska så omvälvande 
utvecklingsarbete som är omvälvande för många som har jobbat länge. 
 
Traditionellt i skolan så har man jobbat med ”sitt” ämnen mer än med hela människan 
och nu måste vi jobba mer med hur hela barnet mår för det händer så mycket i 
samhället och runt omkring familjebildningar idag. Personalen är väldigt på det klara 
med att ska vi nå någon kvalitet i skolan, i undervisningsarbetet så måste hela barnet 
må bra. Det har blivit en del i ett nytänkande kan man säga. Sen kan man mäta 
kvalitet på helt andra sätt och då är vi mer inne på det här vad som går in i eleven 
och vad får vi ut, vad är det som stannar kvar, Input/ output. Där har vi vissa 
mätinstrument då vi har våra mlå dokument där lärarna kan stämma av mot målen 
hur långt eleverna har hunnit. Sen har man utvecklingssamtal där man stämmer av 
med föräldrar och så finns de nationella proven i femman. 
 
Vi har ett redovisningssystem som är lika för alla Hofors skolor där vi har elev- och 
föräldrar enkäten. Eftersom vi nu har gjort denna för andra gången i år så har vi för 
första gången ett jämförelsematerial. Vi försöker följa upp så att föräldrarna får 
återkoppling på föräldramöten hur man har svarat på föräldrar enkäten och sen går vi 
ut i varje klass och redovisar för eleverna hur den klassen har svarat både 
siffermässigt, procentmässigt och också med sådana egna kommentarer som 
eleverna har skrivigt. Jag anser att det är jätte viktigt att eleverna får se att vi 
respekterar den här processen. Dom fyller i en enkät och så får dom återkopplingen 
av oss när vi kommer ut i klasserna.”  
 

4.3.2 Kvalitet på respons 
(S1)  
”Att barnen själva känner att de får respons på det de gör. Att jag har blivit bättre, att 
man själv har klarat av något som man innan tyckte var svårt. Då märker man att nu 
fixar jag det här och då kommer den glädje inifrån sig själv. Jag tror inte att barn 
funderar på något annorlunda vis än vuxna utan det måste vara utifrån varje enskild 
individ. Men man lär sig bättre i grupp än om man är själv” 
 
(S2) 
”Det är väldigt täta kunskaps kontroller, många prov, mål/förhör och det är klart att 
man får feedback på sitt ämne och hur man lyckas på proven. Den stora responsen 
kommer vid utvecklingssamtalen som sker minst en gång per termin, ibland oftare 
när det gäller vissa barn. För de barn som går i de små grupperna, barn med 
särskilda behov, så är det samtal varje månad. Särskilt de i de högre åldrarna får 
väldigt mycket feedback med tanken på att det ständigt är prov/förhör och sådana 
saker. Där är det nästan en risk att vi kanske får balansera så det inte blir för mycket 
krav. Tyvärr är det så att samhället gör att kraven skärps hela tiden. Det är inte så lätt 
i dag, det nya betygssystemet har snäppt upp kraven högst väsentligt.  
 
En elev som misslyckas på ett prov ser inte vi som ett misslyckande om eleven har 
gjort ett bättre resultat den här gången mot förra gången. Men jag är rädd att barnet 
kan uppleva det så och det är ju barnet upplevelse som räknas. Men det är svårt att 
säga något generellt då det är väldigt individuellt, men i dag är det ju inte så om man 
tittar till instruktionerna för betygssättning att det inte är poängen på ett prov som ska 
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räknas utan det är till vilket mål du uppfyller de här betygskraven. Vi har ju vissa 
frågor för nivån G och andra frågor där du ska utveckla lite mera för nivån VG och 
någon fråga på slutet som handlar om MVG. Jag försöker se till att man kan 
kontrollera måluppfyllelsen utan prov. I engelskan till exempel så är de jättelätt att 
göra på ett annat sätt. Du behöver bara lyssna på en konversation, höra på flytet i 
läsningen, ordförrådet, titta på en uppsats som eleven skrivit utan att det är prov. Jag 
tycker att det är viktigt att vi inte bara använder de här provtillfällena. Eleverna är här 
i nio år och om man tittar sammanlagt hur många lektioner och procentuellt av den 
tiden som är prov så är det minimalt. Det är allt de gör som ska värderas. Betyg sätts 
på de kunskaper som du har nått i det här nioårsperspektivet. Det börjar ju redan när 
de är små och det är det absoluta betyget i de totala kunskaperna som räknas.” 
 
(S3) 
”Menar du den feedback man får från föräldrar, elever och personal. Den respons jag 
får från elever är ju oftast den jag tar till mig kraftigast sen om en elevs glada tillrop, 
en elevs samtycke eller en elevs ja till något representerar alla är mindre noga men 
det är tillräckligt för att känna att vi är på väg åt rätt håll. Skolan i dag är en värld som 
är relativ tuff, skolan får axla bördor som de aldrig har gjort förut. Barnen kommer 
ifrån hem där det kanske inte alla gånger är den lättaste tillvaron och då ska skolan 
ersätta trygghet. 
 
En massa andra aspekter från att ha varit en skola med enbart kunskaps inlärande 
funktion. Den här mixen är inte alla gånger så enkel. Jag brukar säga så här att ett 
plus ett inte är två om inte barnet känner trygghet i tillvaron. Ett barn som är mätt, 
som känner att det är älskat, att man är iakttagen, att man är bekräftad ger ett 
självförtroende och som i sin tur gör att man förstår att ett plus ett är två. Men ska det 
här bli riktigt, riktigt bra måste man ha en god samverkan med föräldrar och 
omgivningen. Idag är det så många som pockar på barns uppmärksamhet. 
 
Men den respons som jag får ifrån de som har sina barn i skolan, barnen själva och 
den personal som jobbar här, är mer positiv än negativ. Budskapet är alltid ifrån mig 
till personalen att barnet ska jämföras med sina tidigare resultat Jag tror barn i dag 
kräver att man ska vara ärlig, man ska veta om resultatet är bättre eller sämre men 
det ska hela tiden vara i relation med tidigare resultat”. 
 
(S4) 
”Det ska alltid finnas, men sen kan jag inte säga att den finns i alla delar fullt ut. Det 
är sådant här som vi pratar om i kollegiet. Eleverna måste ha svar på sina 
prestationer de måste ju veta vad de har gjort bättre/sämre, vilken väg går det, går 
det åt fel håll eller går det åt rätt håll? Den responsen måste eleven få. Likaså måste 
man ha full kontroll på vilka kriterier som gäller, så att de vet det. Vi har infört en 
blankett som heter IG varning, där får eleven/ föräldrarna en skriftlig respons om att 
eleven ligger illa i det här ämnet, du har missat det här och det här, det är risk för IG i 
betyget som kommer. Nu pratar vi givetvis om de äldre eleverna.” 
 
(S5) 
”Varje barn har utvecklingssamtal där vi talar om hur det går för just ditt barn. Vi tittar 
på varje barn och försöker inte ”mäta” dem med varandra utan man vill se en 
utveckling hos varje individ. Genom de nationella proven så blir det en mätning mot 
klassen, kommunen och hela riket men framförallt så ska man se på individens 
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utveckling. Det blir mer och mer individ tänk i skolan, men det är inte givet för lärare 
som har jobbat länge. Idag ser jag att undervisningen läggs upp väldigt individuellt i 
de flesta klasser.”  
 

4.3.3 Kvalitet på ledarskap 
(S1)  
”Kvalitet på ledarskapet, det är det som jag som ska stå för. Jag som ledare ska även 
stå för något slags mål när det gäller ledarskap i klassrum. Barnen ska veta åt vilket 
håll man ska vandra. Sen handlar det om att stötta den enskilde så att den kan/vågar 
gå utanför sina egna ramar, utmana sig själv. Ledarskapet det ser jag som ledare för 
skolan men läraren är även ledare för klassen, det är egentligen väldigt lika 
ledarskap.” 
 
(S2) 
”Tänker du på mitt eller personalens? Ja, traditionellt så tycker jag att 
lärarutbildningarna innehåller för lite av just den biten för det är ju ändå så att läraren 
är ledaren i klassrummet. Utbildningarna borde innehålla mer om gruppdynamik och 
ledarskap. Jag har gått den statliga rektorsutbildningen och en hel del andra kurser 
sist gick jag UGL (utveckling grupp ledarskap). Jag har mycket med mig i ryggsäcken 
om man säger så, sen är det en annan sak om det är en personlighetsfråga. Men det 
är klart att jag har en ledningsfilosofi. 
 
I dag går det inte att peka med hela handen utan jag tycker det är viktigt med 
delaktighet och det är något som jag förmedlar till lärarna. Lärarna förmedlar samma 
sak till barnen för det är ingen mening att jag säger att ni inte får kasta snöboll och  
7 % av ungarna skiter i det. Nu är det inte förbjudet så vi försöker att inte ha några 
förbud. Vi försöker att argumentera att därför ska du inte göra si eller så. Kasta 
snöboll är jätte kul så det var ett dåligt exempel. Sverige tröjor är ett bättre exempel 
då vi argumenterar ”har du tänkt på att om du går med en sådan här tröjas så kan 
folk uppfatta dig som en rasist, står du verkligen för det här”? Så tar vi den här 
diskussionen vill du att folk ska uppfatta dig så? Nä det menade jag ingenting med 
jag tyckte bara att det var en häftig tröja. Jamen vill du att man ska uppfatta dig så 
här för det gör ju faktiskt folk och det kan inte du göra något åt. Jaha är det så. Så 
här kan man argumentera med barn, det är en fostran i allt vi gör.” 
 
(S3) 
”Ja man har en funktion, en roll som är kanske en av de tuffaste som finns. Man 
arbetar med levande material, barn, föräldrar och personal. Verksamheten ska hela 
tiden anpassas till ekonomisk verklighet och barnantal som minskar. Jag har under 
fem år upplevt en minskning på åttio elever och jag ska uppleva en minskning på 
ytterligare tjugo elever. Det här ställer enorma krav på mig som ledare och det gör att 
jag känner att jag inte räcker ända fram. Det är att ha ständig dialog med personal, 
samverkansgrupp, arbetstagareorganisation, föräldrar och elever. Det är klart att man 
inte är med överallt så att budskapet uppfattas lika men jag har en fördel på skolan 
och det är att personalen är uppkopplade på Rexnet - ett intranät. 
Förutom mitt muntliga budskap och ögonkontakt med folk så går mitt budskap ut via 
intranätet. Sen finns det ju individer som kanske inte tittar på intranätet. Nu senast 
har vi kopplat upp föräldraråd på intranätet så att föräldrar ska kunna få information. 
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Min dröm är att föräldrar till alla barn ska vara uppkopplade och att man via hemsidan 
ska få samma uppgifter. 
 
Jag har ju under senast ett och ett halvt åren delat ledarskapet med en biträdande 
rektor och upplevt både dess för- och nackdelar. Det är inte alla kvinnor som 
acceptera att en kvinna får en ledande befattning och det är ett symtom som finns i 
vårt övriga samhälle -  tyvärr. I dag är skolvärden så komplex allt ifrån ekonomi, 
elevstatus, hur eleverna är, hur föräldrarna har det, personal, ålderstigen/ung 
personal, det kan vara trettio- fyrtio år mellan utbildad personal och det är spänningar 
som onekligen placerar en som ledare i en enormt intressant och spännande miljö 
men det tar enormt på krafterna, så är det. 
 
Vi som ledare/rektorer är visstidsförordnade och det är ju på gott och ont. Tre år, sex 
år, det här arbetet sitter man inte och har till pension, utan man ifrågasätts hela tiden. 
Håller man måttet? Jag har tagit det som intäkt att jag fortfarande håller måttet 
eftersom jag fortfarande får vara kvar. Om jag jämför med hur det var för tio år sedan 
när jag fick jobbet så vågar jag nog påstå att de flesta som jag hade som kollegor då 
har slutat med alltifrån pension, gått tillbaka till lärarjobbet eller tagit andra jobb. 
Frågan jag ställer nu är om jag orkar till min pension 2014, orkar jag åtta år? Jag 
vågar påstå att jag tar en termin i taget, så är det.” 
 
(S4) 
”Jag har jobbat som ledare i den här världen i 23 ½ år, så det här behärskar jag. Det 
som är viktigt i mitt jobb är att det inte ska finnas frågetecken över vad jag 
tänker/tycker eller runt mig och mitt ledarskap. Det tror jag inte att det gör heller. 
Ibland kan det vara viktigare att ta ett beslut som man eventuellt får ändra efter hand. 
Jag jobbar efter att vi måste ta beslut så att det inte blir tyckande och tänkande, och 
det tror/vet jag uppskattas. Lärarnas ledning inför eleverna kan vara si och så. Jag 
har konstatera att jag har lärare på den här skolan som inte till fullo är goda ledare. 
De är inte många men de finns. De har bra kunskaper men har en oförmåga att lära 
ut. Även om man är duktig i sitt ämne/ämnen så behöver man inte var duktig i att 
kunna lära ut och det blir problem i flera led. Dels för eleverna som inte fattar, dels 
blir problem för läraren som känner att han/hon inte når fram och dels blir det 
problem för oss i ledningen då vi får klagomål på att kunskaperna inte blir tillräckliga.”  
 
(S5) 
”Jag har gått den statliga treåriga rektorsutbildningen och blev klar 2003. 
Utbildningen har gjort att jag har fått större insikter om ledarskap och vikten av ett 
gott ledarskap. Det som begränsar mig är att skolområdet är så oerhört stort och att 
jag har över sjuttio anställda. Det är Tallbackens förskola, Solbergaskola med 
förskolor och fritids, Bodås skola med förskola och så har vi några dagbarnvårdare 
så inom mitt skolområde är det väldigt spridda verksamheter för barn mellan ett och 
tolv år. Dessutom är det geografiskt spritt så det gör att jag känner mer och mer att 
området är väldigt stort. Ledningsorganisationen är ju inte bara jag utan en 
utvecklings ledare på 50 % och en administratör på 80 % så om man slår ihop våra 
tjänster så är vi 2,30 % tjänster i ledningen. Sen handlar det väldigt mycket om olika 
grupper som jobbar med uppdrag. Så en viktig bit i mitt jobb är att delegera ut och då 
handlar inte bara om att avlasta mig själv utan det handlar om att få folk engagerade, 
informerade och delaktiga. Jag känner väldigt starkt att vi är för få i 
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ledningsorganisationen. Då blir det att hårdprioritera och då blir det vissa saker som 
man inte hinner med.”  
 

4.3.4 Kvalitet på arbete 
(S1)  
”Vi har ju vissa mätinstrument för klasser i stort och på individnivå. För klasser finns 
ett läsutvecklingsschema och så jobbar vi med tio målpunkter. Punkterna är för att se 
om det vi jobbar med har det mål som det är tänkt att ha. Läsutvecklingsschema är 
till för att se att läsningen går framåt. Vi jobbar med barn från F-3 där läs och skriv är 
viktigt.” 
 
(S2) 
”Jag tycker att du ska titta i vår kvalitetsredovisning. Ingen kedja är starkare än den 
svagaste länken. Det varierar säkert väldigt mycket. En del saker som görs här är 
alldeles utmärkta - andra är inte fullt så bra. En sak som jag kanske ska ta fram i det 
här sammanhanget är att i skolan i dag har vi individuella löner. Det finns lönekriterier 
så de som gör en god prestation får en större utdelning vid en revision och det är ett 
helt nytt instrument som vi har för att stimulera till kvalitet. Jag har lönesamtal med 
min personal. Sen så stämmer vi av med facket. Lönespridingen kan vara allt från 
200 kronor till 1000 kronor. I sista revisionen om man ser till kommunen var det 
faktiskt så att allt från 200 till 2000 kronor så det var rätt mycket. Potten delas inte 
upp i procent utan det är verkligen ett instrument att belöna kvalitet, och då är det ju 
kriterier som är väl kända i förväg. Det hör till konceptet. Personalen vet vad som 
förväntas av dem.” 
 
(S3) 
Jag brukar säga så här - i dag har jag en endaste elev som inte går till skolan, det är 
en elev för mycket som inte går till skolan utan det är en elev som jag då får erbjuda 
hemundervisning. Vi är inte befriade från bekymmer. Vi har ämnen som innehåller 
bekymmer. Så länge man har barn som kommer till skolan, trotts bekymmer, känner 
jag att då har vi lyckats hyggligt bra. Jag tror aldrig vi kommer att få en total nöjd 
situation, men det är väl någon av de parametrar som finns i ämnet kvalitet i arbetet 
att man ser folk i ögonen att de är nöjda.” 
 
 (S4) 
”Det är en god kvalitet på arbetet här. Det finns femtio personer som jobbar på olika 
positioner och det är en väldigt god stämning på skolan. Mycket skratt. Om man ska 
se utifrån läraresidan så är jag väldigt positivt överraskad att man har så gott hjärta 
till barnen mot tidigare skolor jag har arbetat i . Ofta hör man att lärarna är frustrerade 
över elever som inte sköter sig, elever som inte fixar skolarbetet eller över uppkäftiga 
elever och sådana saker, men det har jag inte mött här på skolan. Här är man 
frustrerad över den gamla organisationen, över pengar som inte räcker men absolut 
inte över elever och det är i mina ögon ganska unikt. Här har man en god bild över 
sina elever och man bryr sig oerhört över varje unge. Många gånger har jag sett att 
lärarna ser eleverna som ett hinder men inte på den här skolan och det har jag 
kommit på efter att jag har gjort klimatanalyser. Det är ju gott och det ger stora 
förhoppningar för framtiden.” 
 
(S5) 
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”Om man ser på kvalitet så måste man ha ämneskunskapen. Man måste ha den 
formella kompetensen, vara en bra medarbetare och ha ett stort intresse av att jobba 
med människor. Jag som ledare, som jobbar med vuxna, men även som lärare bör 
du veta en hel del om grupprocesser, både hur en klass/grupp fungerar hur man 
starta upp på hösten och så vidare. En sak som har gått upp för mig på senare tid är 
att många gånger tror vi att vi måste göra stora saker för att det ska ha betydelse. 
Många gånger kan det vara de där små glimtarna i vardagen som kan ha otrolig 
betydelse för en enskild vuxen.”  
 

4.3.5 Andra kvaliteter 
(S1)  
”Miljön och framförallt inomhusmiljön har vi jobbat med utifrån de förutsättningar vi 
har. Miljön i klassrummen ska vara städad och fin, det ska se trivsamt ut, och det gör 
det. Skolmaten kan vi inte göra så mycket åt. Vi kan ge signaler till kökspersonalen 
när vi har månadsmöten, att den här maten inte fungerar alls utan ni kanske bör 
tänka om lite här. Vi har även börjat med att visa barnen hur en måltid bör se ut. Vi 
ställer fram en tallrik med dagens mat för att de ska se hur mycket t.ex.potatis, kött 
och grönsaker en portion bör ha + en smörgås och ett glas mjölk. Över huvudtaget är 
det här med hälsoaspekten en viktig sak. Då det är många barn som blir skjutsade till 
skolan så de har de senaste två åren börjat varje morgon med en 20 minuter lång 
promenad så de får röra på sig lite innan de börjar jobba. Skolgården har alldeles för 
mycket asfalt kvar men det försöker vi att åtgärda. Toaletterna har vi fått omgjorda i 
höst. De var väldigt gammalmodiga, nu är de fina och fräscha. Eleverna ska inte 
behöva tycka det är otrevligt att gå på toaletten i skolan, det är en viktig del av 
miljön.” 
 
(S2) 
”I kvalitetsredovisningen som eleverna får yttra sig fritt i finns andra kvaliteter som 
städning och mat med.” 
 
(S3) 
”Någon som ger mig ständigt eloge och uppskattning för att det är en bra skola är vår 
vaktmästare. Han påminner mig gång på gång på gång hur bra vi har det. Han kan 
säga - Vet du om att vi har det väldigt bra, förresten vi har tappat en nyckel till en 
dörr. Han tar alltid det positiva först. Av ett sextiotal personal har vi idag, tror jag, fyra 
stycken som är sjukskrivna på längre perioder än tre månader. Jag kan inte slå mig 
för bröstet och säga att tre stycken av sextio i personalen - det är färre än snittet i 
kommunen, det är tre för många. 
 
Livet i skolan i dag är tufft, det är tufft att vara människa och det gör att många inte 
orkar. Det är kanske den sämsta biten av kvalitetsbegreppet att vi inte räcker till för 
alla. Någon, några i personalkategorierna hoppar av. Man orkar inte, man blir 
hemma, man blir en utanförskapsindivid och det här gör mig kanske mest ledsen. Det 
är systemet som skapar de här individerna. Hade man haft normala gruppstorlekar, 
normala barn, normala ekonomiska förutsättningar, normala också vidare hur många 
kategorier som helst så hade vi klarat av detta. I dag är det för mycket av negativ 
karaktär som sätter så hårda prov på oss, alla har inte den uppsättning positiva 
krafter som behövs utan man stupar. Det är den här biten som gör att jag känner mig 
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missnöjd när det gäller kvalitet på skolan. Det är de här tre- fyra stycken av 
totalpersonal som är sjukskrivna. 
 
Vi har en skolmiljö som är näst intill helt out standing. Vi har en egen skog som 
Domänverket har skänkt oss. Genom EU bidrag har vi byggt olika aktivitetsrum i 
skogen där man kan ha olika aktiviteter. Vår skolgård har oerhört mycket träd och 
gröna gräsmattor och vi är inte långtifrån Hofors största kolonilottsområde. Där har vi 
egna trädgårdsplättar som har tillräckligt stora utrymmen för att det inte ska bli 
friktioner mellan barn. Det är definitivt en positiv utemiljö. Förutom att vi har en positiv 
utemiljö har vi väldigt mycket vilja hos personalen att var utanför skolan. Det är allt 
ifrån övernattning i Fjällstugan till att åka på läger till andra platser. Till exempel att 
göra studiebesök på Arlanda i Stockholm, Tom Titts i Södertälje, Länsmuseet i 
Gävle, gruvan i Falun och så vidare. Så jag brukar säga med en åsnas envishet till 
personalen att ni måste hitta skollokaler utanför skolmiljön och jag tror de flesta har 
insett att det är oerhört viktigt.” 
 
(S4) 
”Den här skolan är en gammal byggnad som är jättefunktionell och trivsam. Det enda 
vi saknar är några grupprum och en större idrottssal . Det är riktiga institutioner i 
fysik, kemi, biologi och slöjd. Under hela november och december har jag 
medarbetarsamtal med alla här. Hittills så är det ingen som har klagat på 
arbetsmiljön vare sig den psykiska eller den psykosociala. Det är ingen som klagar 
på någonting egentligen utan man är ganska nöjd utifrån de förutsättningar som 
finns. Naturligt vis så har vi för lite pengar till att erbjuda alla den undervisning de har 
rätt till. För lite pengar till de barnen som ligger i gränszonen till särskolan och som är 
lågpresterande om man säger så. Det är inte lätt att gå i en grupp när man går i sjuan 
och man inte fattar ett jota, då blir man ledsen, man kan till och med bli deprimerad.  
 
För de här barnen, det gäller överhuvudtaget i Hofors Kommun, så har vi inte haft 
fungerande organisationer runt barnen och det är inte bra. Vi här på Hagaskolan ska 
till nästa termin försöka bygga upp en organisation. Den blir inte fullgod men som 
ändå gör att de här eleverna kan få lite mera undervisning i mindre grupper. Det här 
är en satsning som jag saknar i den här kommunen. Det är inte snällt att inte ha små 
undervisningsgrupper för eleverna som inte är särskolemässiga men som har 
problem att tillgodogöra sig undervisningen i lektionssalarna. Jag hoppas att det blir 
kommunövergripande inför nästa hösttermin men förhoppningsvis får vi på skolan en 
grupp/grupper som gäller hela Hofors Kommun. Det här är något som jag kan se som 
inte är fullgott annars så tycker jag nog att det här är en bra skolkommun.” 
 
(S5) 
”Assistenter blir en tillgång i de klasser där de är. De är i första hand till för sitt 
specifika barn eller eventuellt två barn, men de finns i klassen och det blir en till 
vuxen som kan hjälpa till, stötta, se barnen och bryr sig om dem så att säga. Sen har 
vi fritidspedagoger som på förmiddagarna kan var med i klasserna. Vi har en 
fritidspedagog och vår vaktmästare/idrottslärare som nu har 
kamratstödjarverksamhet. 
 
I dag är det så att många vuxna på skolan jobbar med andra bitar än bara med den 
traditionella lärarrollen, man har något annat ansvarsområde. Jag tycker vi kunde 
vara flera vuxna i skolan. Barnen skriker efter vuxenkontakt i dag och de behöver det.  
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En önska är att det fanns ännu flera vuxna och att klasserna framförallt blir mindre. 
Här på skolan har vi flera klasser som har tjugosex elever och det tycker vi är för 
många. Men man kan inte enbart titta på ett sådant mått och säga att det ska finnas 
ett specifikt antal många elever för så enkelt är det inte. Man måste se på klassen 
som helhet, fungera den här klassen, hur många resurskrävande barn är det? Man 
måste väga in flera aspekter.”  
 

4.3.6 Fördelningssystemet av skolpengen 
(S1) 
”Den fungerar inte alls idag. Den blir uträknad utifrån hur det såg ut ett visst år och då 
räknade man med att alla skolor såg ungefär lika ut så att man kunde räkna ut en 
elevmängd. Idag så har skolorna förändrats. Så den elevpeng som finns i dag klarar 
inte en sådan här lite skola sig på då man fortfarande har kostnader  för vaktmästare, 
kök och städ. Har man ett litet elevunderlag måste man i alla fall ha de här omkring 
resurserna, så den är satt lite ur spel vill jag nog säga.” 
 
(S2) 
”Jag är förstås aldrig nöjd. Vi har aldrig pengar för att täcka alla våra behov. I stort 
sett tycker jag att det fungerar bra, vi får pengar i relation till antal elever. Det är klart 
att jag skulle vilja ha mera pengar. Systemet med skolpeng är under revidering och 
gäller inte under 2005. Har man en liten skola så blir det dyrare för då kostar 
basorganisation och det är hänsyn taget till det i år (2005). Vi har fått ramar och inom 
den ska vi göra vår budget.” 
 
(S3) 
”Den har inte fungerat till fullo. Jag tror att vi hittar en annan modell där det handlar 
mycket mera om vem som har behoven, hur behoven ser ut och utifrån 
gradskillnaden av dessa fördelas pengarna. Men den modell som har använts under 
ett antal år, att man skulle få ett antal kronor per elev, den fungerar inte alls fullt ut.  
Bara en sådan faktor som att lärare är olika betalda. Vi har lärare som har 27 000 i 
månaden och vi har lärare som har 18 000 i månaden. Det jag menar är att en skola 
som övervägande har 18 000 kronors lärare gör en vinst ekonomiskt och en skola 
som övervägande har högavlönade lärare gör en förlust. Det finns många faktorer. 
En skola som har många sjuka i personalen gör en ekonomisk förlust medan den 
som har friska gör motsatsen. Jag tror inte att det är så enkelt som att bara säga nu 
ska vi ha ett antal kronor per elev.” 
 
(S4) 
”Den är väldigt knepig. Jag känner att den är lindrigt sagt stelbent. Jag förstår inte 
riktigt hur man räknar ut det här. Jag är van att man jobbar så här, jag har 220 
mellanstadieelever á ett antal kronor sen har jag 330 högstadieelever á ett antal 
kronor så får jag den pengen och utifrån den kan jag se hur mycket lärare jag kan 
köpa, vilken tjänstefördelning om man säger så. Och då kan jag ibland se, nu kan jag 
underlätta här för alla i årskurs fyra då de kan få kompanjonskap eller de kan få en 
lärare som har musiken för dem till exempel. I det här systemet så tycker jag att man 
har de ungarna man har, man har de lärare man har och så får man en påse pengar 
att göra det bästa av. Jag kanske har fel i det här, jag har inte jobbat så länge här 
men jag upplever det som att jag vet var jag får pengarna ifrån. Ärligt tala så 
upplevde jag att plötsligt fick jag 1,5 miljoner mer 2005 än 2004 och jag har ungefär 
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lika mycket barn, men jag hade för lite pengar under 2004, det har ju alla upplyst mig 
om nu. Det är en knepig modell och för mig känns den inte fullt tillfredsställande. Den 
kan göras mycket bättre och jag vet att det finns tankar att göra om den.” 
 
 (S5) 
”Jag är inte så otroligt insatt i den där fördelningsmodellen. Eftersom vi är två skolor 
här nere så har vi, tidigare år i alla fall, fått lite extra resurser eftersom Bodås skola är 
en så liten skola.  Det åtgår mer pengar nere hos oss genom taxiskjutsar till exempel 
och då är det inte taxiskjutsar mellan skolorna utan när eleverna ska till Hofors på 
kulturaktiviteter, badresor och sådant. I år fick vi en betydligt sämre budget men det 
har inte direkt påverkat. Vi fick inte göra någon indragning på personal eller så. Jag 
har inte tänk så mycket på fördelningssystemet när jag har lagt budget.” 

 

5. ANALYS 
De slutsarser jag har kommit fram till efter kodning av skolledarnas svar presenteras 
utan att jag har lagt någon personlig värdegrund vid dessa genom att säga att de 
arbetar på rätt eller fel sätt. Genom denna studie har jag kunna visa att trots att 
kvalitet i skolarbetet är styrt av de medel som omsätts så uppfattar skolledarna att 
kvalitet inom skolan är följande.  
 
 S1 S2 S3 S4 S5 
Undervisningens 
kvalitet 

Fokus på 
grupp och 
kvalitet. 
 

Tittar till 
individen 
och 
interaktioner.

Är otydlig och 
använder normer. 

Använder 
instrumentet 
för mätning 
på ett 
mekaniskt 
sätt. 

Använder 
externa  
Hjälpmedel. 

Kvalitet på 
respons 

Målinriktad, 
strukturell 
och 
eftersträvar 
mätbarhet. 
 

Strukturell 
och 
eftersträvar 
mätbarhet. 

Tvetydig när det 
gäller 
delaktighet/makt. 

Eftersträvar 
mätbarhet. 

Kvalitets-
redovisningen 
får tala. 

Kvalitet på 
ledarskapet 

Prov, tester 
målinriktad. 
Svag. 

Ge 
återkoppling/ 
feedback för 
att skapa 
trygghet. 
Delaktig. 

Ekonomin styr och 
disciplin 
eftersträvas. 
Ekonomisk. 

Eftersträvar 
mekanisk 
mätbarhet. 

Miljön och 
status på 
skolan. 
Delaktighet. 

Kvalitet på 
arbetet 

Osäker. Är 
frågande 
och har 
distans. 
Mekanisk 

Prestationer 
och trygghet. 
Mekanisk. 

Ledarskapet vilar på 
lärarna 
(funktionella). 
Efterlyser tydligt 
ledarskap. 
Mekanisk. 

Emotionella 
känslor och 
har ett gott 
hjärta till 
eleverna. 
Mekanisk. 

Kringmiljön. 

Andra kvaliteter 
 

Individens 
behov och 
delaktighet, 
Utvecklings-
benägen 
Mjuk/miljö. 

Individen i 
fokus, 
Utveckling 
av 
ledarskap. 
Redovisni.ng

Individen i fokus, 
utveckling av 
ledarskap. 
Status/uppskattning.

Lärare och 
gruppen. 
Funktionella. 

Människor. 
Ansvar och 
stöd. 

 Mål Individen Ledarskap Mekanisk Ansvar 
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5.1 Undervisningens kvalitet 
När jag nu har jämför skolledarnas svar så kan jag se en stor variation och osäkerhet 
på vad de verkligen tycker att kvalitet i undervisning är för något. Det vekar som 
majoriteten anser att kvalitet på undervisningen är bra så fort eleverna uppfyller de 
nationella målen. Den känslan jag får är att fokus ligger på hur mycket pengar skolan 
får och att kvalitet bli utifrån detta. Det kanske borde vara tvärt om? Att skolan skulle 
få de resurser de behöver för att uppfylla satta kvalitetsmål i stället.  
  
Om man använder Ogdens lite hårddragna synsätt på olika lärare stilar så verkar det 
finnas både undervisningseffektiva och elevorienterade ledare i min studie. 
 
Den elevorienterade ledaren använder viktiga byggstenar så som relationer och 
samspel med eleverna och att eleverna får utmaningar genom till exempel 
grupparbeten. Den undervisningseffektiva förlitar sig på gamla beprövade metoder så 
som prov, läxförhör och traditionella läromedel. Men även om man nu är den ene 
eller den andre typen av ledare så finns det inget som säger att undervisningen för 
eleverna är sämre med ett svagt ledarskap då detta kan kompenseras av kompetent 
kreativ personal. 
 
De ledare i min studie som jag anser har ett elevorienterat ledarskap och ett genuint 
intresse för eleverna och deras välbefinnande är de som har sina rötter i 
barnomsorgen medan de som har arbetat länge som skolledare verkar ha en större 
tendens att förlita sig på prov, läxförhör och tester. Jag är medveten om att skolan 
måste genomföra nationella prov i vissa årskurser då detta står i den svenska 
läroplanen.  
 
Undervisningens kvalitet hänger även på hur mycket pengar varje skola får till sitt 
förfogande, även den lilla skolan måste ha ”omkring” personal så som 
måltidspersonal, städare etc. vilket kan leda till att klasserna blir för stora då det inte 
finns resurser till att anställa en pedagog till. Lärarnas löner påverkar även hur 
många behöriga lärare varje skola har råd att anställa. En risk är att skolan väljer att 
anställa lärare utan behörighet bara för att täcka upp antalsbehovet.  
 

5.2 Kvalitet på respons 
Det jag ser av svaren är att den respons eleverna får är den som är mätbar det vill 
säga vad de presterar på prov och tester. Det verkar inte finnas någon spontan 
dialog mellan pedagog/elev. Utvecklingssamtalen som genomförs en gång per termin 
anses vara en av de viktigaste tillfällen då eleven får en mer total respons på sitt 
arbete i skolan. 
 
För att eleverna ska prestera ett bra arbete betonar Settergren vikten av att de 
känner delaktighet, att de kan påverka sin situation och att det pågår en dialog 
mellan eleverna och lärarna. De skolledare som har sina rötter inom barnomsorgen 
anser jag stödjer det påståendet mer än de som har varit ledare för en skola länge, 
de verka titta mer till ”mjuka” faktorer så som individen bakom varje elev. 
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Även de som har varit med länge som ledare anser att respons till eleverna är viktig 
och att delaktighet ska finnas. Alla ledare påtalar att utvecklingssamtal genomförs 
och att eleven på så vis får veta hur just han/hon ligger till, dessa samtal är skolan 
dock skyldiga att genomföra enligt läroplanen.  
 
En skolledare säger att kvalitet på respons är när ”barnen själva känner att de får 
respons på det de gör. Att jag har blivit bättre, att man själv kan klara av något som 
man innan tyckte var svårt”  
 

5.3 Kvalitet på ledarskapet 
Jag anser att alla ledare i min undersökning försöker eftersträva ett professionellt 
ledarskap enligt Benfords definitioner, men jag anser även att alla har ett 
administrativt ledarskap. Den professionella ledaren har tydliga mål och visioner för 
skolan och den administrative har lärt sig att delegera uppgifter till annan personal 
men också insett att dessa måste få resurser, uppmuntran och kompetens för att 
utföra sina uppgifter. Ett exempel på hur kompetens av personalen kan tas tillvara 
kan vara att vaktmästaren även fungerar som kamratstödjare som en av ledarna 
berättade. Kompetensutveckling är en viktig del av ett förbättringsarbete i skolan. 
Ledarskapet ska inte kunna ifrågasättas, det är bättre att ta ett felaktigt beslut och 
ändra det senare än att inte ta ett beslut alls, som en av ledarna utryckte det. 
 
Skolledare 5 har sökt pengar ifrån EU för att kunna göra ett större strategiskt 
kompetensutvecklingsprojekt för sin personal. Pengarna söktes efter att ett stort 
analysarbete utifrån enhetens behov, individens behov, arbetslagens behov och 
verksamhetens behov hade kartlagds. Pengarna beviljades så nu kan 
kompetensutvecklingsprojektet bedrivas under två år. 
Enligt Settergren så är det ett erkänt faktum att personal blir ”lyckligare” om de får 
fortbildning som de anser sig behöva.  
 

5.4 Kvalitet på arbetet 
Som tidigare har sagts så är det svårt att mäta kvalitet då det är något högst 
individuellt. Det finns inga fullgoda mätinstrument för kvalitet, kunskapen på eleverna 
kan mätas med det är inget som säger att kvaliteten på arbetet är bra bara för att 
eleverna får bra betyg på läxförhör och nationella prov.  
Skolledarna påtalar att kvaliteten på deras arbete kan synlighets göras genom 
mätinstrument, mål, kvalitetsredovisning, utvärderingsmaterial med mera.  
 
Om man utgår från komponenterna i Jörbecks triangel så bör det finnas goda 
förutsättningar för en skola att ha en god kvalitet på sitt arbete. Utgår man från 
nämnda triangeln så anser jag att kommunen som helhet har god kvalitet på arbetet i 
skolan. Hofors Kommun genomför en omfattande kvalitets redovisning inom skolan 
varje år. En skolledare säger att ingen kedja är starkare än den svagaste länken och 
det gäller även kvaliteten på arbetet. 
 
Den allmänna uppfattningen av skolledarna är att de övervägande har en god kvalitet 
på arbetet på sin skola. 
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5.5 Andra kvaliteter 
Det jag kan se i min studie är att den överensstämmer i mycket med undersökningen 
från Vällinge kommun som Jörbäck presenterade. Det är fundamentala ting som rena 
toaletter, bra mat och trevligt bemötande som framhävs, det är bland annat dessa 
saker som mina skolledare tar upp. Återigen kan jag se att de ledare som har sina 
rötter inom barnomsorgen värna om ”mjuka” aspekter så som att eleverna/personal 
ska må bra som människor och att miljön runtomkring eleverna ska vara 
stimulerande. 
 

5.6 Fördelningssystem av skolpeng 
Det som kan sägas om fördelningssystemet är att det inte fungerar på ett 
tillfredsställande vis då pengarna fördelas utifrån hur det såg ut föregående år.  Även 
den lilla skolan med inte så många elever måste hålla sig med service personal 
såsom vaktmästare kök och städ.  
Skolorna som inte ligger i centralorten Hofors missgynnas på det viset att eleverna 
inte kan vara med på så många aktiviteter som medför bussresor då det inte finns 
några pengar till detta efter att de ”fasta” kostnaderna är betalda.  
 
Som en skolledare säger ”Vi har lärare som har 27 000 i månaden och vi har lärare 
som har 18 000 i månaden. Det jag menar är att en skola som övervägande har 18 
000 kronors lärare gör en vinst ekonomiskt och en skola som övervägande har 
högavlönade lärare gör en förlust. Det finns många faktorer. En skola som har många 
sjuka i personalen gör en ekonomisk förlust medan den som har friska gör 
motsatsen. Jag tror inte att det är så enkelt som att bara säga nu ska vi ha ett antal 
kronor per elev.” 
 
I kommunens fastställda fördelningsmodell står det att den fasta budgeten motsvarar 
lokalhyra och administrationsavgifter. 
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6. SLUTSATS 
Syftet med detta arbete var att få en förståelse hur skolledarna i Hofors kommun 
uppfattar kvalitet i skolan och i sitt ledarskap av lärare och annan personal. Som 
tidigare har sagts så är kvalitet något som är svårt att definiera då alla människor har 
olika åsikter och tycke. De intervjuade skolledarna är inget undantag från det 
påståendet. 
 
Det finns inga kommunala direktiv över kvalitetsbegreppet utan det är upp till varje 
skolledare vad de uppfattar som kvalitet. Analysen visar att det är spridda 
uppfattningar mellan skolledarna av vad kvalitet är för dem och jag anser inte att det 
var någon av skolledarna som hade bestämda konkreta åsikt om vad kvalitet är för 
dem utan det var lite svävande. Det jag har kommit fram till är S1 är mycket 
målfokuserad och förlitar sig på mätbara verktyg så som tester och prov för att 
uppvisa att eleverna har fullgoda kunskaper. Tittar man på S2 så har hon mer fokus 
på individen, S3 utövar ett övergripande ledarskap över personalen och förväntar sig 
att lärarna ska utöva ett ledarskap över eleverna. S4 eftersträvar mätbarhet och 
förlitar sig även hon på tester och prov. Tittar man tillsist på S5 så har hon fokus på 
att alla ska känna sig delaktiga och ha ansvar. Det verkar finnas en skillnad mellan 
de skolledare som har sitt ursprung i barnomsorgen och de som har arbetat som 
ledare inom skolan länge. Jag anser att de som har börjat inom barnomsorgen har en 
”mjukare” attityd till eleverna. 
 
Om man gör en jämförelse i stort mellan mina intervjuade skolledares svar och 
Benfords undersökning från England så är jag förvånad över att resultaten är så lika, 
trotts att det är två skilda länder. Det verkar som skolorna är byggda med samma 
viktiga byggstenar det vill säga relationer, samspel, utmaningar med flera. 
 
Inom Hofors kommuns grundskolor görs det en omfattande kvalitetsredovisning varje 
år. Underlaget till redovisningen är enkäter som är besvarade av elever, 
vårdnadshavare samt personalutvärderingar i arbetslag.  
  
Efter att jag har kodat, analyserat och tolkat skolledarnas svar så anser jag inte att 
den ekonomiska situationen påverkar direkt på kvaliteten i undervisningen. Tittar man 
däremot på andra kvalitetsaspekter som till exempel trivsel och studiebesök så 
påverkas dessa desto mera. Så summan av det hela är att skolledarnas 
kvalitetsarbete helt klart påverkas av de ekonomiska resurser de får sig tilldelade. 
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