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Abstrakt   

Skolans uppdrag är många. Ett av dem är att genomföra systematiskt kvalitetsarbete, 

kvalitetssäkra undervisningen och inkludera eleverna i detta. Syftet med denna studie var att 

undersöka ett antal lärares grundsyn på begreppet kvalitet samt hur de ansåg sig använda 

kvalitetsredovisningen i arbetet.  Ytterligare avsågs studien utforska hur eleven involveras i 

kvalitetsarbetet. De frågeställningar som låg till grund för denna studie var; Hur tolkar de 

intervjuade lärarna begreppet kvalitet och hur anser de sig arbeta med 

kvalitetsredovisningar. På vilket sätt diskuterar lärarna kopplingen mellan 

kvalitetsredovisning och arbetet med eleven utifrån lärandet och delaktigheten. För att få svar 

på dessa frågeställningar valdes intervju som metod med sex yrkesverksamma lärare och 

skolledare. Resultatet av studien visar på olika uppfattningar. Dels att struktur för ett effektivt 

arbetssätt saknas men även strategier i kvalitetsredovisningarna som kan förbättras. Idag är 

dokumentet mer en hyllvärmare än systematisk information. Reflektioner och diskussioner 

kring den pedagogiska verksamheten är dagligen en viktig del i skolans utveckling.  
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1. Inledning  

”Om man inte vet vart man ska, är det ingen idé att skynda sig. Man 

vet ju ändå inte när man är framme”. Nalle Puh 

 

Ett krav som ligger på skolans verksamheter är att det årligen ska göras kvalitetsredovisningar 

där verksamheten utvärderas. Vidare ingår det att lärare tillsammans med elever planerar och 

utvärderar undervisningen i syfte att förbättra undervisningen. Tanken med en 

kvalitetsredovisning är att den ska föra det pedagogiska arbetet framåt och se till att både 

verksamheten och de som arbetar där ständigt utvecklas. Detta arbete ska ske i ett aktivt 

samarbete mellan personal och elever men även i nära kontakt med hem och omgivande 

samhälle (Skolverket, 2011). Målet med dessa kvalitetsredovisningar är att de ska vara ett 

levande dokument i verksamheten under året som följer för att kunna användas, förnya samt 

förbättra undervisningen. Vid läsårsslut utvärderas verksamhetsåret och nya resultat, 

förbättringar eller förändringar blir grunden till nästa kvalitetsredovisning.    

 

I mitt arbete har jag de senaste åren känt uppgivenhet då dessa kvalitetsredovisningar ska 

skrivas eftersom jag upplever att den modell som används idag för oss tar mycket tid i 

anspråk från övrig verksamhet och därmed inte fungerar effektivt. Enligt Nytell (2006) har 

kvalitetsidéer utvecklats att gå från kvalitet till ökad kontroll genom inspektion och 

redovisningar samt att ansvaret åligger dem som arbetar i verksamheten.  

Med bakgrund av både tiden det tar samt att arbetslaget har haft svårt att se själva nyttan med 

dokumentet som sådant har tankarna väckts för hur kvalitetsredovisning kan bli detta levande 

dokument under läsåret. Min erfarenhet av arbetet är att den information vi sammanfattar för 

ett år blir ”hyllvärmare” som endast tas fram då det är dags att göra nästa kvalitetsutvärdering. 

Önskvärt vore ett dokument som skola, förskollärare, fritidspedagoger och lärare använder på 

bästa sätt under året och som även ger den återkoppling från ledningen för en positiv 

utveckling. Ärlestig (2008) anser att skolors interna kommunikation behöver utvecklas för att 

nå framgång och även det pedagogiska ledarskapet behöver ge mer feedback till lärare. 

Författaren menar vidare att i den framgångsrika skolan pratar rektorer och lärare oftare om 

undervisning och lärande jämfört med andra skolor (a.a.).  

Studien avser att undersöka sex lärares uppfattning om kvalitetsredovisningar. I detta kunna 

se lärarnas koppling till ordet kvalitet och hur det för dem blir ett levande dokument som 

kontinuerligt används och får elever delaktiga.  
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2. Bakgrund  

Bakgrunden inleds med en beskrivning av några begrepp som är av betydelse för förståelsen 

av kommande läsning. En kort historik, några olika metoder som finns då man talar om 

kvalitetsredovisning samt teoretiska perspektiv kommer även att beskrivas för att få 

ytterligare förståelse av studien som gjorts. Vidare kommer en beskrivning av 

styrdokumenten som fastställer skolans arbete. Dokumenten kommer i följande stycke 

behandlas utifrån hur arbete med kvalitetsredovisningar utföras.  

 

          

2.1 Betydande begrepp i studien  

Lärare 

I denna studie används samlingsnamnet lärare. Lärarna har idag varierande grad av ansvar och 

arbetsuppgifter inom den kommunal förvaltning i de kommuner intervjuerna har gjorts. 

Genom att använda sig av ett och samma begrepp på alla personer i studien så röjs ingen 

identitet eller koppling till arbetsuppgift (Stukát, 2011).  

 

Kvalitet, utvärdering och granskning  

Ordet kvalitet kan översättas från det latinska Qualis som betyder ungefär ”vilket slag”. I 

ordet läggs olika definitioner och värderingar in (Nihlfors & Wingård, 2005). I de 

övergripande mål och riktlinjer som finns för utbildning (Skolverket, 2011) står att eleverna 

ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. Skolverket (2003) definierar begreppet kvalitet 

som en samlingsbeteckning för hur väl verksamheten uppfyller de nationella målen och svarar 

mot nationella krav och riktlinjer. Kvalitet ska kännetecknas av en strävan till förnyelse och 

ständiga förbättringar utifrån rådande förutsättningar. De mål som ska uppnås för all 

utbildning finns i skollag, läroplan, kursplaner samt i andra styrdokument. I de allmänna 

råden står att det inte finns något som hindrar att enheterna även formulerar och sätter upp 

egna mål. Men att dessa inte får strida mot de nationella målen (Skolverket, 2003). Enligt 

Nihlfors och Wingård (2005) är kvalitet en form av helhetsbedömning. I denna 

helhetsbedömning har exempelvis föräldrar fått lämna åsikter om verksamheten. Dessa 

resultat har sedan redovisat nöjdheten. Lärare är mer intresserade av se om insatser ger ett bra 

resultat (a.a).  
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Kärrby (1997) betonar att ordet kvalitet ofta är kopplat till värderingar och behov av mera 

långsiktig karaktär, vilka har betydelse för individens totala livssituation. Författaren menar 

vidare att kvalitet är kopplat till lärares syn på skolan som en arena för mänskliga relationer, 

etablerade i värderingar kring barn, föräldrar och samhälle. Bergh (2010) har studerat kvalitet 

och konstaterat att begreppet mer och mer metodiskt börjar användas i utbildningen som ett 

centralt reformbegrepp och att det därifrån blir angeläget att se vilka konsekvenser som kan 

följa gällande utbildningen av detta. Sheridan, Pramling Samuelsson menar att kvalitet 

handlar om barns välbefinnande och deras rätt att exempelvis i förskolan få de förutsättningar 

som behövs för att utvecklas och lära (2009) .  

 

Begreppet kvalitet kan ses utifrån olika synsätt och perspektiv, såsom både lärare, elev, 

förvaltningschef och slutligen den nationella nivån med regering, riksdag och statliga 

myndigheters uppfattning. De olika perspektiven ska inte ses som kontraster utan utnyttjas för 

att förbättra verksamheten och kvalitetstänkandet. Vardagsförståelsen av begreppet kvalitet 

kan då brytas mot den mer vetenskapliga infallsvinkeln (Skolverket, 2012).  I en pedagogisk 

kvalitet betonas läroprocessen men även hur resurser används, miljön som helhet och vilka 

funktioner de får i det pedagogiska arbetet (Skolverket, hämtad 2013).  

 

Att utvärdera skolverksamheten innebär att granska och utvärdera särskilda delar efter 

överenskomna kriterier, hävdar Hedenqvist och Håkansson (2006). Ordet granska avser 

författarna i detta sammanhang är att grundligt analysera, vanligen genom att samla in data 

kring utvalda mål. Att utvärdera skolverksamhetens alla mål menar de är omöjligt, därför blir 

utvärdering ett stickprov. Bengtsson, Müntzing och Starck (2000) menar att begreppet 

kvalitetsredovisning kan likställas med utvärdering, då dessa båda begrepp innefattar delar av 

granskning, värdering och någon form av dokumentation.  

 

Vad avses med utbildning  

Enligt den nya skollagen (SFS 2010:800) ska det systematiska kvalitetsarbetet omfatta all 

verksamhet som omfattas av utbildning som begrepp. Begreppet utbildning definieras i 

skollagen av den verksamheten inom vilken undervisningen sker utifrån bestämda mål. Med 

undervisning menas målstyrda processer som av lärare eller förskollärare syftar till lärande 

och utveckling, bland annat genom inhämtanden och utvecklande av kunskaper (ibid.).  

Utbildning avser i princip den verksamhet som omfattas av de övergripande målen i 

skolförfattningarna, och blir därför ett vidare begrepp än undervisning. Aktiviteter utöver 
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undervisning kan även vara skolavslutningar, elevhälsa, skolmåltider, raster, utflykter, 

studiebesök samt studie – och yrkesvägledning. Inom förskolan, förskoleklass och fritidshem 

kan begreppen vara svåra att skilja åt där omsorg, fostran och lärande lek har en stor betydelse 

(Skolverket, 2012).  

 

2.2 Teoretiskt perspektiv på kvalitetsredovisning i korthet  

Detta avsnitt behandlar historik, hur en kvalitetsredovisning praktiskt fungerar samt några 

olika perspektiv.  

2.2.1 Från inspektion till utvärdering  

Inom utbildningsområdet började benämningen utvärdering att användas från 1970-talet. 

Innan dess användes till största del ordet inspektion (Nihlfors & Wingård, 2005). Inspektioner 

inom skolväsendet utfördes främst av präster och överlärare. Dessa granskningar utmynnade i 

sin tur sedan i att anställa inspektörer för en mer systematiskt och professionell granskning. 

Inspektörerna gjorde inspektionsresor och inspekterade allt från skolbyggnader, lärarbostäder 

till skolornas uppfostrings - och undervisningsarbete (Holmlund, 2004). En skolinspektörs 

uppgift var främst att kontrollera en skolas verksamhet. En rektors arbetsuppgift denna tid var 

att uppdatera böcker där moment som ingått i en enskild lärares undervisning skulle vara 

nerskrivna. Alla elevers enskilda studieresultat skulle även redovisas (Nihlfors & Wingård, 

2005). Ända fram till 1950-talet var individutvärdering dominerande där man kontrollerade 

elevernas resultat och att lärarna följde alla anvisningar de skulle. Därefter började man se på 

utbildningens verksamhet i sin utvärdering och man gick ifrån en summativ utvärdering till en 

mer formativ utvärdering. I en summativ utvärdering mäts effektivitet och produktivitet med 

hjälp av olika metoder. I den formativa utvärderingen försöker man beskriva processerna med 

olika kvalitativa metoder, en form av arbetssätt, i det som sker (a.a.). Till viss del lever den 

summativa bedömningen kvar då det varje år ska redovisas betygsresultat från skolorna, trots 

att det inte görs något mer ingående analys av resultaten (Nihlfors & Wingård, 2005).  

Kvalitetsgranskningar, betonar Holmlund (2004), är en relativt nytillkommen del i det 

styrsystem som finns för skolan. En anledning till dessa granskningar är att säkerställa kvalitet 

i alla offentlig verksamhet då varje elev ska erbjudas en likvärdig kvalitet (Nihlfors & 

Wingård, 2005). Det var i slutet av 1990-talet som regering och riksdag beslöt att införa ett 

system för kvalitetsredovisningar och kvalitetsgranskning inom det offentliga skolväsendet. 

Skolverket fick uppdraget att genomföra årliga kvalitetsgranskningar med hjälp av inspektörer 

och gemensamt med inspektörerna utarbeta kvalitetsmått som kunde användas i 
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kvalitetsarbetet.  Bland annat fick regeringens utvecklingsplan en underrubrik med titel 

Kvalitet och likvärdighet som ansåg ge kvalitet, kvalitetsarbete och kvalitetssäkring en stor 

roll (Holmlund, 2004). Nytell (2006) påtalar att det sen mitten av 1990-talet i skolan har 

införts reformer som kvalitetsredovisning, kvalitetsinspektioner och kvalitetskontroller. Innan 

dess förkom ordet kvalitet sällan i exempelvis politiska handlingar. Han skriver vidare att det 

2003 lades fram ett nytt förslag som innebar skärpta krav på ett systematiskt kvalitetsarbete 

inom både förskola, skola och vuxenutbildning.  Lindgren (enligt Bergh, 2010) konstaterar att 

vi nu lever i utvärderingens tidevarv.   

Utvärdering som begrepp har ofta satts i sammanhang med målstyrning (Nihlfors & Wingård, 

2005). Begreppet målstyrning blev aktuellt på 1950-talet inom näringslivet. Tanken i detta 

arbete var att utforma mål som en chef satt upp, vilka sedan åter fick avrapporteras till chefen 

efter utfört uppdrag. Då målstyrning inte gav den genomslagskraft som eftersöktes övergick 

man till ett mål och resultatstyrningsarbete, vilket inte heller fick de påföljder som önskades. 

Arbete med mål och resultatstyrning kom även att inkludera skolreformen. Efter detta 

förespråkades en deltagande målstyrning som bättre skulle stämma in och aktivera både 

elever och lärare genom målsättande, planering, genomförande och utvärdering. Under 2000 – 

talet har man talat mycket om uppdragsstyrning där skolans värdegrund står för den stabila 

basen av uppdraget (Eriksson, 2011). Utvärdering har fått två olika kunskapssyften. Den ena 

att ge direktiv hur verksamheten kan eller bör förändras. Det andra syftet att vara upplysande 

och ge en förståelse för villkoren i verksamheten. ”Utvärdering innebär att beskriva, analysera 

och utvärdera en verksamhet utifrån uppsatta mål. Syftet är att förstå och förklara för att 

förnya, förbättra och utveckla verksamheten” (s. 52, Nihlfors & Wingård, 2005). Utvärdering 

har enlig MacBeath och McGlynn (2002) historiskt bedrivits i tre huvudsakliga inriktningar. 

Uppifrån och ned; ett politiskt tryck både nationellt och internationellt på att utvärderingar ska 

säkra kvalitet. Nedifrån och upp; utvärderingar som stimuleras av skolor som själva söker 

efter strategier och redskap för att förbättra sig själv. Den tredje och sista inriktningen; 

sidinriktningen, innebär att forskare och experter studerar vad det är som gör skolor effektiva 

och vad som hjälper skolor att bli bättre. Alla tre inriktningar har enligt MacBeath och 

McGlynn (2002) hjälp av varandra. 
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2.2.2 Kvalitetsredovisning i praktiken 

Elevdokumentation 

Några av de uppdrag som lärare i skolan har är bland annat att dokumentera, reflektera och 

följa upp det arbetet som görs med eleverna. Detta för att skolan ska utvecklas och svara mot 

de nationella målen som finns. Hur det fungerar i praktiken är en intressant men svårare fråga 

att följa upp.  

Dokumentation under året är viktigt framhåller Lenz Taguschi (1997) för att synliggöra 

lärprocesser, både lärarens egna och elevens. Genom ett sådant dokumentationsarbete blir den 

slutgiltiga delen att sammanställa kvalitetsredovisningen ett enklare arbete (a.a.).  I de 

allmänna råden gällande systematiskt kvalitetsarbete (Skolverket, 2012) poängteras vikten av 

en skriftlig dokumentation för att regelbundet kunna stämma av att kvalitetsarbetet leder till 

utveckling mot målen.  

Portfoliometoden introducerades på 1960-talet och med det arbetet menas en mapp eller pärm 

där elevarbeten och elevens tankar runt arbetet dokumenteras för dennes utveckling. Det finns 

fyra delar i portfolio; förutsättningen, mål, dokumentation och utvärdering. Dessa delar 

behöver passa samman för att redskapet ska bli en stötta i lärandet. Mål som finns uppsatta för 

eleven rör inte bara kursplanens ämne utan även elevens personliga utveckling. I portfolion 

ska dokument som visar på lärande och lärandeprocesser finnas, vilket ger eleven möjlighet 

att öka sitt ansvarstagande för sin egen utveckling (Holmlund, 2004). Blir eleverna tidigt 

involverade i utvärdering kan det kopplas till uppdraget att skapa självständiga, samarbetande 

och kritiskt tänkande individer (Eriksson, 2011). Doverborg och Pramling Samuelsson ser det 

som en stor pedagogisk vinst i att intervjua barn och att det bör ses som en naturlig del i 

arbetet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2011).  

 

Kvalitetsredovisningen och strukturen  

Pedagogisk dokumentation som sparas och tas fram synliggör praktiken, vilken behöver 

integreras i vardagsarbetet påpekar Dahlberg, Moss och Pence (2003). En skriftlig 

dokumentation är nödvändig för att regelbundet kunna följa upp arbetet och stämma av att det 

leder till en utveckling mot målet. Denna dokumentation är dessutom en förutsättning för att 

kartlägga och identifiera särskilt angelägna områden (Skolverket, 2012). I skolan ska 

kvalitetsarbete präglas av ett vetenskapligt förhållningssätt. Det kännetecknas av en 

systematik, där arbetet påbörjas genom analys av nuläget, därifrån mål för utveckling, 

uppföljning och utvärderingen. Vidare analys och bedömning av resultaten, 
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utvecklingsåtgärder och nya mål (Skolverket, 2012). Holmlund (2004) menar att 

kvalitetsarbete utgår från ett arbete där man synliggör sin egen verksamhet, exponerar sina 

egna förbättringsbehov som sedan rangordnas och prioriteras.  

Johansson (2012) konstaterar att skolan kräver uppföljning, utvärdering och åtgärder. Vidare 

understryks att kvalitetsarbete kan utvecklas genom att mål och åtgärder mäts, gärna med fler 

metoder. Men, skriver Johansson vidare, allt kvalitetsarbete är inte systematiskt. Mål följs inte 

upp och någon större systematik gällande formuleringar och åtgärder syns inte (ibid.).  

Det finns dilemman i arbetet kring kvalitetsredovisningen påvisar Lundahl (enligt Bergh, 

2010). Trots det positiva en kvalitetsredovisning för med sig i utvecklingen av arbetet, kan 

den pålagda administrativa delen tynga ner läraren (a.a.). Den tid kvalitetsarbete tar att utföra 

måste tillföra verksamheten mer än det gör av andra aktiviteter för den ska bli betydelsefull 

menar Scherp (2005). En förståelse för skolutvecklingsprocessen är av stor betydelse för 

utformningen (a.a.). Med skolutveckling avses förändringar som sker på enskilda enheter eller 

i större delar av skolans verksamhet. Nytell (2006) ser det i sin tur som något vilket börjat 

som en kvalitetsidé och numera övergått till en kvalitetsregim med kontroll som nav. 

 

Tid, verktyg och arbetssätt 

Att reflektera och utveckla en förskola eller skola kräver tid och plats för möten, skriver 

Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö och Rönnerman (2004). De belyser vidare att en 

lärares erfarenheter och kunskap är betydelsefulla i utformning av verksamheten samt att se 

över de bästa lärandeformerna för eleven. I detta sammanhang blir arbetet med 

kvalitetsredovisningar extra viktigt och att även eleverna involveras i såväl planering som 

utvärdering. För att få ett bra underlag för bedömning, hur väl man lyckats förverkliga 

lärdomarna i vardagen menar Scherp (2005) att man kan använda sig av observationer, 

intervjuer och samtal med såväl elever som lärare och föräldrar. Har lärare och elever 

utvärderingsverktyg att tillgå anser MacBeath och McGlynn (2002) att dessa ger konkreta 

fördelar i form av bättre resultat. Ett sätt är utvecklingssamtalet men även enkäter, intervjuer, 

klassråd och fritidsråd. Återkopplingen som sker mellan elev och lärare vid bedömning ger 

värdefull information som även den påverkar undervisningens kvalitet (Skolverket, 2012).         

En utgångspunkt i utvärdering är att känna sig själva - hur bra är jag som elev, lärare, rektor? 

Frågor att ha stöd av i sin utvärdering kan vara; vad är syftet, vem är utvärderingen till för, 

vem kommer att tillfrågas och hur ska resultat redovisas (MacBeath & McGlynn, 2002).  
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Vem ansvara för vad 

Det är rektors uppgift att ta fram rutiner för hur lärarna ska ta tillvara på idéer och upplevelser 

som eleverna uttrycker om sin utbildning. Det är när lärare utgår från elevers förutsättningar, 

behov och intressen som grunden läggs för elevens inflytande. Utifrån detta ökar även 

möjligheten att få ett bra underlag till en gemensam analys av måluppfyllelse och 

utvecklingsbehov (Skolverket, 2012).  

Vem som bör utvärdera har diskuterats av MacBeath och McGlynn (2002) och de har kommit 

fram till att det behövs både inre och yttre ”inspektörer”, således både skolan själv och en 

lokal utbildningsförvaltare.  

 

2.2.3 Kvalitetsredovisning – inte bara betyg och resultat  

Kärrby, Sheridan, Giota, Däversjö Ogefelt och Björck (2003)  har utarbetat ett kvalitetsarbete 

kallat PQS, pedagogisk kvalitet i skolan, som främst fokuserar på barnens lärandemiljöer och 

kvalitet i dessa verksamheter. I PQS ingår forskning, utvärdering utförd externt, självärdering 

och utveckling av kvalitet i förskoleklass, skola och fritidshem. I det arbetet tittar man på en 

rad kvalitetsaspekter som bedöms av kvalitetskriterier. Detta kontra utvärdering i skolan som 

främst handlar om vad eleverna lär sig, hur bra de tillägnat sig kunskaper och färdigheter 

vilket oftast utvärderas genom betyg och resultat menar författarna (ibid.).   

Kvalitet mäts genom att se i vilken grad ett resultat motsvarar mot uppdraget i sin helhet eller 

med olika mål och delmål. Dessa perspektiv kan dock diskuteras och ifrågasättas anser Scherp 

(2005). Utgår man från en problembaserad skolutveckling [PBS], säger exempelvis 

kundnöjdhet och tillfredsställelse inte något alls om den pedagogiska processen som sker. 

Kvalitetsredovisningar utifrån ett PBS perspektiv bygger i första hand enligt Scherp (2005) på 

en kunskap om skolutvecklingsprocessen i sitt eget ansvarsområde. Det blir en dynamisk 

effekt där en skolas utveckling är viktigare än resultaten samt helheten i uppdraget och ingen 

begränsning till vissa ämneskunskaper eller andra kvalitetsindikatorer. Skolutveckling som 

kopplas och relateras till de egna skolornas utvecklingsområden blir mer framgångsrika menar 

Scherp vidare i den studie han gjort och hänvisar till (a.a.). Kvalitetsarbete utifrån ett PBS 

perspektiv kan handla om att inom skolsystemet lära om, formulera och se över hur man på 

bästa sätt kan bidra till elevernas lärande och utveckling. En tanke att förstå sig på hur man 

själv, inom sitt eget ansvarsområde, kan påverka en skolutvecklingsprocess än att bara rikta in 

sig på kontroll påtalar Scherp gäller alla från lärare till det politiska styre som finns (a.a.).  
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MacBeath och Mc Glynn (2002)  anser att det som alltid varit enklast att utvärdera är att mäta 

elevernas kunskaper, då instrument för detta funnits sedan länge genom prov och tester. Där 

kan det till viss del även utvärderas genom att se resultat på olika grupper som kön, klass och 

kommun. 

 

2.2.4 Elev - kund eller medarbetare  

Scherp (2005) beskriver två perspektiv som dominerar i skolan; kundperspektiv respektive 

kvalitet som måluppfyllelse. Kundperspektivet mäter hur tillfredsställd kunden är, där elev 

och föräldrar står i centrum i första hand. Kundperspektivet blir den grad av 

överensstämmande mellan kundens förväntningar på varan eller tjänst och vad kunden 

upplever sig få. I detta sammanhang kan diskuteras på vilket sätt eleven blir sedd, som kund 

eller medarbetare. Vissa ser eleven som kund och läraren blir då säljaren hävdar Scherp 

(2005). Där kan man förvänta sig att kvaliteten inte handlar om den pedagogiska processen 

utan istället kundens förväntningar och vad de får. Att däremot se eleven som en medarbetare 

innebär att ta tillvara på elevens vardagskunskaper och förädla och vetenskapliggöra dessa 

och gör då läraren till arbetsledare. Där mäts nöjdhet med skolan främst från föräldrar och 

elever som ofta kopplas till någon form av mätinstrument. Skolverkets skrift Kvalitetssäkring 

i skolan från 1998 refereras i Bergh (2010) där frågan ställs hur det är rimligt att benämna 

elev med kund. För vad skulle då vara produkten de avser.      

 

En modernisering och utveckling har skett i skolan från ett överordnade till underordnad 

relation mellan elev och lärare, till den mer jämställda relationen som finns i dag. Detta 

innebär att lärare inte längre är en auktoritet utan måste vara beredd på att diskutera och 

argumentera för sina handlingar. Den förändringen av både lärar- och elevroll stämmer även 

till viss del in i andra yrkesområden, där användare eller boende involveras i problemlösning 

och utvecklingsprojekt (Carlgren & Marton, 2007)   

 

2.3 Mätning och självskattning  

2.3.1 Mätbara mål 

TQM är en förkortning av Total Quality Management och är ett system för att effektivisera 

verksamhet, att styra med kvalitet istället för regler, mål och resultat. I TQM har varje 

medarbetare ett ansvar för sitt eget arbete och den organisation man arbetar i. De arbetar 

delvis utifrån sidor som processledning, ledarskap, produktutveckling och tillförlitlighet. 
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(Skolverket, 2003). SIQ står för svenska institutet för kvalitetsutveckling (Bergh, 2010). SIQ 

som metod innebär att en organisation själv kan utvärdera och förbättra sin verksamhet. Man 

sätter kund, medarbetare och processer i blickpunkten (Skolverket, 2003). Både SIQ och 

balanserade styrkort, där kundens, utvecklingens, ekonomins och processens perspektiv 

återges, är två TQM- baserade mätsystem som i skolan används till kvalitetsarbete. Den första 

formen av kvalitet som mäts är kundundersökningar som handlar om nöjdhet och inte av 

lärprocesser eller undervisningssätt (Scherp, 2005). Den andra formen av kvalitet är 

måluppfyllelse där kvalitet mäts genom att ta reda på hur resultat överensstämmer med 

uppdraget som helhet. Här används mätsystem med olika kvalitetsindikatorer (Scherp, 2005). 

Bergh (2010) har i sin avhandling diskuterat kring mätbara mål och hur framtiden ser ut för 

detta, då det inte bara handlar om att utveckla produkter och processer.  

     

Modeller hämtade från näringslivet förutsätter att utvärdering av effekter kan ske i form av 

mätbara resultat. Här menar Segerholm (2009) att diskussioner har övergått från en betoning 

på mål till betoning av resultat och elevprestationer. Omsatt i praktiken inom skola som 

offentlig verksamhet, blir utvärderingen av effekter ett problem. Kärrby (1997) frågar sig om 

mätbara mål kan inkluderas av elevkunskaper, betyg, trivsel eller kundens tillfredsställelse. 

Eriksson (1998) betonar att standardiserade kvalitetssystem som de ovanstående beskrivna, 

och är utformade för näringslivet, kan få oss in i fållor som inte med en självklarhet kan 

spåras till skolans mål och värden. Nytell (2006) menar då mycket handlar om att utforma 

kriterier och styrande kontroller så blir det än mer viktigt att fundera över vad som händer 

med det som inte går att styra och kontrollera – till exempel samspelet mellan lärare och elev 

och medkänsla.  

 

MacBeath och McGlynn (2002) lyfter fram vikten av att gemensamt diskutera vilka verktyg 

man kan skaffa sig för att involvera såväl elever som föräldrar i ett värderingsarbete. För 

eleven kan det gälla att fundera över hur den egna lärstilen kan utvecklas. Föräldrar och 

vårdnadshavare kan begrunda över hur de själva kan medverka till att ge sitt barn en 

framgångsrik skoltid. Ett utvärderings- och kvalitetssystem visar på ett antal möjligheter för 

en skola men säger inget om de enskilda förutsättningarna. Strategier som förutsättningar, 

process och resultat kan vara användbara underlag för att upptäcka styrkor och svagheter på 

en skola. Genom dessa kan man tillsammans i arbetslag hitta konkreta åtgärder som bäst 

passar sin verksamhet (Holmlund, 2004). Vilken metod som än väljs krävs ett målinriktat och 

ansträngande arbete för att granskning – och förbättringsarbete ska bli ett naturligt inslag i den 

dagliga verksamheten i skolan. (Skolverket, 2003). Utifrån detta kan vi försöka förstå och 
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förklara varför det blev som det blev och försöka förändra till det bättre när vi ser resultaten 

på uppsatta mål. Målen behöver inte vara mätbara, men naturligtvis utvärderingsbara.   

(Nihlfors och Wingård, 2005).  

 

2.3.2 Självvärdering och kvalitetsredovisningen 

Självvärdering som ett begrepp för systematiskt gransknings – och utvecklingsarbete har 

alltmera accepterats som exempel att skapa ständiga förbättringar i skolan. Ett sätt att öka 

skolans effektivitet är att göra en självvärderingsprofil. Då lärarna själva gör denna profil är 

det lättare att se olika uppfattningar och förväntningar för de egna målen (MacBeath & 

McGlynn, 2002). Men även en självvärdering tar tid att genomföra, påtalar Svenson (enligt 

Bergh, 2010).  

Det är först när skolan själv har en bild av sin egen situation, både styrkor och svagheter, 

prövar andra vägar för att få bättre resultat, som även en yttre värdering kan bidra till 

skolutveckling, poängterar MacBeath och McGlynn (2002). Eriksson (2011) menar att 

självvärdering innebär en kritisk granskning, inte för att döma, utan för att upptäcka vad man 

behöver förändra och förbättra. Reflektion är navet i ett självvärderingsarbete. I ett 

självvärderingsarbete har alla från rektorer och förskolechefer ett lika stort ansvar som 

förskollärare och lärare för att arbetet utförs. Tyvärr, påtalar Eriksson vidare, har bristerna i 

skolors kvalitetsredovisningar varit många. De har innehållit mer görande – resultat. Det vill 

säga uppräkning av genomförda aktiviteter istället för lärande – resultat då man fått belägg för 

ökad förståelse och nya insikter. Det är heller inte bara elevernas resultat som ska följas upp 

och utvärderas utan också lärarnas prestationer framhåller Eriksson vidare (a.a.). I detta ingår 

både arbetssätt, bemötande, förhållningssätt, självgranskningsförmåga och professionalism 

med flera. Lärmiljön med inflytande, samarbete, organisation och arbetsmetoder är lika 

viktigt. En självgranskning hjälper till att se vilka möjliga förändringar som kan göras men 

även vilka som är mer nödvändiga. Skolutveckling går ut på att förändra skolans arbetssätt 

utifrån hur det vanligtvis genomförs. Eriksson (2011) anser vidare att lärare behöver ständig 

input av tankemässiga utmaningar som är yrkesanknutna för att vidareutvecklas. Något att 

särskilt tänka på är frågor som rör vad kunskap och lärande är och hur det går till. En 

gemensam förståelse till vad man skapar gemensamt behövs.  Schön (enligt Brusling och 

Strömqvist, 1996) beskriver läraren som den reflekterande praktikern. En lärare som är beredd 

på att inom sig själv utveckla en förmåga att skapa nya metoder och hjälpa eleverna framåt. 

Enligt Kärrby m.fl. (2003) är självvärdering en metod för lärare att bedöma kvaliteten i sitt 

eget arbete och utifrån dessa resultat få hjälp med hur de kan arbetat vidare med att förbättra 
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kvaliteten i sitt arbete. Det blir ett sätt att öka sin professionella kompetens. Det är även 

viktigt att eleven förstår vikten av att vilja reflektera över sitt eget lärande och få en 

medvetenhet om sina egna förutsättningar. Där behöver de förebilder och vägledning från 

lärare och andra vuxna (Nihlfors & Wingård, 2005).                                                                                    

Skolverket har på sin hemsida (Skolverket, 2013) utformat en guide till hur kvalitetsarbete 

kan fungera i praktiken och vilka metoder som man kan använda sig av. Där beskrivs BRUK - 

bedömning, reflektion, utveckling och kvalitet - som ett självvärderingsverktyg att användas 

vid underlag för diskussion och värdering av resultat och måluppfyllelse. BRUK har tre 

huvudområden; process, måluppfyllelse och bakgrundsfaktorer som sedan har ytterligare 

indelningar. 

Svensson och Klefsjö (2006) påtalar att det är viktigt att veta hur en organisation går in i ett 

självvärderings - och kvalitetsprojekt. Många verkar inte ha tänkt på vad som anses vara 

kvalitet i den miljön som de arbetar i och få har delat med sig sina åsikter inom 

organisationen. Flera organisationer påbörjar sitt självvärderingsprojekt utan att ha tänkt 

tillräckligt på varför och hur projektet ska utföras (a.a.). Folkesson, Lendahls Rosendahl, 

Längsjö och Rönnerman (2004) lyfter fram begreppet genom att se tillbaka på det man gjort, 

innebörder och konsekvenser av detta. Detta sätt kan dock vara svårt att göra med egna 

kritiska ögon, i den verksamhet man själv är involverad i. De belyser att det handlar att bli 

uppmuntrad till sådan reflektion genom att någon efterfrågar och förväntar sig detta och som 

även ser det som en självklar del i en professionell verksamhet. Om lärare fick regelbundna 

möten med forskare så fanns ytterligare möjlighet till hjälpa lärare att synliggöra och 

reflektera över den kunskap de redan har. Därifrån att ytterligare kunna beskriva, analysera, 

tolka, problematisera och dra slutsatser av det lärare kan och gör menar författarna (a.a.). 

 

2.4 Summering av teorier 

Genom en summering av den litteratur och forskning som finns kring begreppet 

kvalitetsredovisning kan konstateras att det finns olika tankar, fördelar och nackdelar med 

kvalitetsredovisningar. Skolverket som huvudaktör menar att alla vägar för att arbeta med 

kvalitetsredovisningar har ett vinstgivande syfte för skolan då de strävar till förnyelse och 

ständiga förbättringar. Bergh (2010) men även andra forskare har studerat begreppet kvalitet 

och konstaterar att det är angeläget att se vilka konsekvenser utbildningen kan få av detta. Det 

som betonas av flera är den viktiga läroprocessen och att synliggöra denna. I ett systematiskt 

kvalitetsarbete omfattas all verksamhet. En utförligare bedömning exempelvis av elevens 
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personliga utveckling än bara de betygsanknytna är då av stor vikt. Kvalitetsarbetet ska 

involvera både lärare, elever och föräldrar. Tidigt delaktiga elever lär sig att skapa 

självständigt, blir mer samarbetande samt utvecklar ett kritiskt tänkande. En förståelse för 

skolutveckling är avgörande men även att väga in om kvalitetsidé övergår till kontroll. Det är 

möjligen mer viktigt att se på en skolas utveckling än själva resultatet. Där kopplas även 

ytterligare mätmetoder in och diskussioner kan föras om det är produkter och kunder skolan 

har att arbeta med än elever och lärare som ska arbeta för att förbättra kvalitet. 

 

2.5 Styrdokument som inramar skolans verksamhet 

I det svenska utbildningssystemet finns både internationella och nationella styrdokument som 

alla som arbetar inom utbildning ska förhålla sig till och tillika bestämmelser som inverkar på 

utbildningen. Nedan beskrivs hur ordet kvalitet diskuteras i dessa samt elevers inflytande och 

påverkan.   

 

Förenta Nationens barnkonvention   

FN:s barnkonvention (Utrikesdepartementet, 2008) om barns rättigheter är tillsammans med 

skollag och läroplan grunden för kvalitetsarbete kopplat till delaktighet och inflytande.  

Barnkonventionen består av 54 artiklar om barnens rättigheter. Grunden till barnkonventionen 

är att alltid se till barnets bästa. Vad som är bäst för ett barn måste beslutas enskilt varje gång. 

Artiklarna belyser vikten av att alla barn skall behandlas lika, ha samma rättigheter oavsett 

hur de är, ser ut, eller vad de tror på. Inget barn skall diskrimineras över huvud taget. 

I den 12:e artikeln beskrivs rätten att uttrycka sina åsikter. Varje barn har rätt att uttrycka sin 

mening och höras i alla frågor som rör henne/honom. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande 

till barnets ålder och mognad (a.a.). 

 

Skollagen 

Det systematiska kvalitetsarbetet regleras av skollagen (2010:800). Kravet som finns i 

skollagen innebär att huvudmän inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 

kontinuerligt planera, följa upp, dokumentera och utveckla utbildningen. Denna planering, 

uppföljning och utveckling av utbildningen ska även genomföras på förskole – och skolnivå.  

Enligt förordningen (SKOLFS 2010:37) så har rektor som pedagogisk ledare och chef det 

övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet riktas mot de nationella målen. Det är 
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även rektor som har ansvaret att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att 

kunna utföra sina uppgifter. I § 3 och 4 § står att det systematiska kvalitetsarbetet ska 

dokumenteras.  

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete som regleras i skollagen blir det tydligt vad som ska 

prioriteras och utvecklas, när och var olika insatser ska genomföras och vem som ska ansvara 

för vad. Syftet med kvalitetsarbete är att de nationella målen uppfylls men även att föra 

dialog, skapa delaktighet.  Ytterst handlar kvalitetsarbete att ge alla elever en likvärdig 

utbildning, oberoende av kön, social bakgrund, bostadsort eller ekonomisk bakgrund. 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

 

Den dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är 

förutsättningar för att skolan ska utvecklas kvantitativt. Detta kräver att verksamheten ständigt 

prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. Ett sådant 

arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal och elever och i nära kontakt med 

såväl hemmen som med det omgivande samhället. (Skolverket, Lgr11, s11)  

Skolans verksamhet ska utvecklas så den svarar mot de nationella målen. Det krävs att 

verksamheten ständigt prövas, att resultat följs upp och utvärderas och utifrån detta finna nya 

metoder att prova och utveckla. Arbetet måste ske i ett aktivt samarbete mellan skolpersonal 

och elever samt i nära kontakt med hemmen. Skolans huvudman har uppdraget att se till att 

skolans verksamhet utvecklas mot de nationella målen.  

 

Skolverkets Allmänna råd - Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet  

Kvalitetsarbetet ska syfta till att de nationella målen för utbildningen uppfylls. Ett annat syfte 

är dessutom att skapa delaktighet och dialog kring måluppfyllelse och orsaker till eventuella 

brister. Systematiskt kvalitetsarbete är en arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet 

synligt.  

Det är viktigt med återkoppling i arbetet och uppföljning av undervisningen. Genom detta kan 

ett strukturerat arbetssätt uppnås. I planeringen för verksamheten är det av stor vikt att ha i 

åtanke vilka eventuella förväntningar och förutsättningar utvecklingsinsatser kan leda till. 

Förskolechef respektive rektor är ansvariga för enheternas kvalitetsarbete och att det finns 

förutsättningar att bedriva undervisningen utifrån de nationella målen och riktlinjer som finns. 
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Personalen i sin tur ansvarar för att bedriva kvalitetsarbetet, som skapar förutsättningar för 

varje elev att kunna utvecklas utifrån de nationella målen. Det ska också skapas rutiner för hur 

kvalitetsarbete kan genomföras med elever och vårdnadshavare. 

I förskoleklass och fritidshem liksom förskola finns inga individuella kunskapskrav som anger 

vad en elev ska kunna vid viss ålder. Därför är det extra viktigt att dessa enheter tydligt 

dokumenterar hur man arbetat i riktning mot målen.  

Ett skäl till att det upplevs svårt att genomför utvärdering är att den kräver mätbarhet. Det är 

då det är bra att utföra intervjuer eller observationer som exempel (Skolverket, 2011). En 

samlad dokumentation ska inte visa uppgifter på individnivå, bara det som rör verksamhetens 

kvalitetsutveckling.  

Rektors roll i uppföljning – och utvärderingsarbetet är viktigt och utgör till viss del basen för 

kvalitetsarbete. Särskilt viktigt är det att rektor motiverar personal att arbetet med detta. Ett 

tydligt samband mellan enheter och kommunnivå för att få det genomslag som kan krävas. 

Det finns flera framgångsfaktorer att se över. Utvecklingsledare eller liknande anställd person 

på kommun - och skolnivå som driver kvalitetsarbetet, en förståelse för 

kvalitetsredovisningen som redskap i skolutveckling, delaktighet från personal, kompetens 

från rektor för att nämna några. Arbete med kvalitetsredovisningar ska vara meningsfulla, 

berikande och användbara och inte ses som skyldighet att göra (Skolverket, 2012).  

De nya råden som tagit fram efter lagändring finns även publicerade i Statens skolverks 

författningssamling (SKOLFS 2012:98). 
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3. Syfte och frågeställning  

I skolan ska verksamheten utvecklas så att den svarar mot de nationella målen som finns. För 

att detta ska kunna ske behöver skolan och dess verksamhet ständigt granskas, följas upp vad 

det gäller undervisningens resultat och att det därifrån utprovas nya modeller som prövas och 

utvärderas. Oavsett var man bor ska varje utbildningsform i landet vara likvärdig. Genom att 

låta elever delta i planering och utvärdering kan eleverna utveckla inflytande och ta ansvar 

(Skolverket, 2011).  

Syftet med min studie är att undersöka ett antal lärares grundsyn på begreppet kvalitet samt 

hur de anser sig använda kvalitetsredovisningen i arbetet.  Ytterligare avser studien utforska 

hur eleven involveras i kvalitetsarbetet.  

 

För att nå detta syfte ska svar sökas utifrån följande frågor:  

 

Frågeställningar  

 Hur tolkar de intervjuade lärare begreppet kvalitet och hur anser de sig arbeta med 

kvalitetsredovisningarna? 

 På vilket sätt diskuterar lärarna kopplingen mellan kvalitetsredovisningen och arbetet 

med eleven utifrån lärande och delaktighet?       

 

 

 

 

 

 

 

 

                



17 

 

4. Metod  

I detta avsnitt kommer metoden jag använt att beskrivas. Syftet är att redogöra för 

tillvägagångssättet för studien. Här ingår val av metod, vilka urval som gjorts och proceduren 

för genomförandet av studien att beskrivas. I slutet av kapitlet kommer de etiska 

övervägningarna samt studiens tillförlitlighet att diskuteras.  

I förberedelsen av denna undersökning söktes vetenskapliga artiklar, avhandlingar och 

litteratur inom ämnet kvalitetsredovisning och kvalitetsutvärdering för att se vad som fanns 

avhandlat kring detta tidigare. I sökandet efter vetenskapliga artiklar har databaser används 

via högskolan i Gävles bibliotek, såsom ERIC, LIBRIS och Uppsök. Sökord som quality, 

quality work and reports samt självvärdering och kvalitetsgranskning har använts.  

 

4.1 Val av metod 

För att få svar på mina frågor valde jag att genomföra intervjuer då min avsikt inte var att 

mäta något. Den metoden kallas för en kvalitativ metod (Hjerm & Lindgren, 2010). Med 

metoden avses oftast analysmetoder som är anpassade för att analysera text eller ord (a.a.). 

Trost (2010) poängterar att det i en kvalitativ intervju ställs enkla, raka frågor och dessa 

frågor får komplexa och innehållsrika svar.  

Typiska kvalitativa datamaterial är utskrifter av intervjuer, anteckningar från 

observationsundersökningar, medietexter och andra dokument som är av intresse i samband 

till de frågeställningar som ska besvaras (Hjerm & Lindgren, 2010). Då syftet var att göra 

kvalitativa analyser menar Hjerm och Lindgren (a.a.) att en intervju som är mer ingående och 

fri är att föredra. Bell (1995) menar att forskare som väljer ett kvalitativt perspektiv är mer 

intresserad av att ta reda på hur människor upplever sin värld. Kvale och Brinkmann (2009) 

beskriver forskningsintervjun som utifrån ett samtal om vardagslivet blir professionellt då 

kunskap konstrueras i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade (se bilaga 2).                                                                                               

Trost (2010) hänvisar till Kvale som indelar kvalitativa intervjustudier i sju stadier. Detta för 

att se hur processen framskrider i arbetet. Dessa stadier efter en modifiering av Trost är 

tematisering - då syfte med studien formuleras, vidare så design - där metodvalet diskuteras 

(a.a.). Därtill kommer intervjuandet, överföringen till en bearbetningsbar form, bearbetning 

och analys, resultatet och slutligen rapportering vilket jag anser verkar vara en form som kan 

fungera även för mig.  
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4.2 Urval  

Då jag i min studie ville se om arbetet med kvalitetsredovisningar kan ske på olika sätt 

beroende på vilken kommun man arbetar i, valde jag att utföra intervjuer i fler än en kommun. 

I det urvalet sökte jag efter kommuner som är ungefär jämbördiga i storlek och invånarantal 

samt geografiskt läget i landet. Urvalet var dels ett bekvämlighetsval som Trots (2010) påtalar 

samt en tidsaspekt för datainsamling. Detta var även anledningen till att inte välja för många 

informanter, då analysen av insamlad data kunde bli för stort och analysen då blir ytlig vilket 

Stukát (2011) understryker. Antalet informanter hoppades jag även kunna styra efter hur väl 

utförda intervjuerna blev, om jag efter de jag planerade att göra behövde flera eller kunde nöja 

mig med de sex stycken jag planerat in (Trost, 2010).  

Mina intervjuer har skett i två olika kommuner i Mellansverige. I de både kommunerna fanns 

etablerade kontakter med personer som arbetar på förvaltningsnivå. Genom dessa fick jag 

namn på personer ute i verksamheterna att kontakta för förfrågan om intresse att delta i 

studien. Då en första kontakt tagits via mejl till dessa tänkta informanter var positiv kunde jag 

efterfråga om de hade ytterligare kollega som de trodde kunde ställa upp, något som Trost 

(2010) beskriver som en snöbollsmetod.  

Studien grundas på sex kvinnliga lärare som alla är verksamma inom skolväsendet och har 

erfarenhet att arbeta med kvalitetsutvärderingar. Kriterierna för att medverka var att de arbetar 

inom de lägre skolåren, från förskoleklass och fritidshem till och med årskurs 4 eller att de 

hade någon form av skolledarfunktion. Informanterna har i grunden en förskollärare - 

fritidspedagog - eller lärarutbildning. Deras yrkeserfarenhet växlar mellan 5 – 30 år. Jag valde 

att intervjua personer inom olika kategorier av lärare, både på förvaltningsnivå som bland 

annat arbetar med sammanställning av kvalitetsredovisningar i ett vidare begrepp samt lärare 

som själva gör dessa redovisningar för att få en bredd på begreppet kvalitetsredovisning 

utifrån en eventuell olik filosofi. I samråd med personer på förvaltningsnivå gjordes ett 

medvetet val av informanter som besatt kunskap och som sannolikt arbetade aktivt med 

frågorna som belystes. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver forskningsintervjun som en 

interpersonell situation, där samtal förs mellan två deltagare om ett ämne med ömsesidigt 

intresse. Slumpen avgjorde att mina respondenter blev kvinnor vilket jag i studien heller inte 

anser hade någon betydelse.  
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4.3 Tillvägagångssätt för materialinsamling  

Den första kontakten för att få personer och namn skedde via mejl, då jag vet att det kan vara 

ett bra och tydligt sätt att nå fram vad saken gäller samt att personen känner sig mer förberedd 

(Trost, 2010). Min första kontakt med de i sin tur namngivna personerna skedde på samma 

sätt då jag av egen erfarenhet vet att det är lättare att ta ställning till en fråga ställd via mejl än 

att bli hastigt överrumplad via telefon (a.a.). I mitt mejl bifogades missiv vad studien berörde 

så att de därifrån kunde ta ställning till ett fortsatt deltagande eller inte. (Se Bilaga 1). I 

brevkonversationen redogjordes även för forskningsprinciper och förhållningssätt. I 

informationen framgick dessutom att informanterna gärna kunde välja en plats de själva 

känner till och det gick att sitta ostört på. Med detta menar Stukát (2011) att informanten 

känner sig mer trygg.  

Mina intervjuer beräknades ta cirka 45 – 60 minuter och inför dessa hade jag även gjort en 

provintervju med kollega för att se om frågorna var av sådan karaktär att ett samtal fungerar 

och gav mig intervjuteknik (Stukát, 2011).  

Den form av intervjuer jag valde att göra kallar Stukát (2011) för en mer ostrukturerad 

intervju. Där är intervjuaren medveten om vilket område som ska täckas in men ställer 

frågorna i den ordning situationer bjuder in till. Det blir ett samspel mellan den som frågar 

och informanten. Denna form av intervju kan även benämnas som halvstrukturerad eller en 

semistrukturerad intervju enligt Stukát (a.a.). Blir intervjun längre och öppen kallas den även 

för djupintervju, och är enligt Stukát anpassningsbar och följsam (a.a.). Dock får tänkas att det 

kan bli en viss skevhet – bias – då det är människor som intervjuas, dessutom om man själv 

har starka åsikter inom ämnet menar Bell (1995).  

Inför varje intervjutillfälle fick informanten själv välja plats där intervju skedde och i 

anslutning till intervjuerna redogjorde jag muntligt för vad det vetenskapliga rådet säger om 

de etiska forskningsprinciperna. Stukát (2011) menar att miljön ska vara så ostörd som 

möjligt och även kännas trygg, gärna för båda parter. Jag har valt det som Stukat (a.a) kallar 

för uppsökande intervju eller fältsök, där jag träffat informanten i sin egen miljö. Detta anser 

även Kvale & Brinkmann (2009) vara ett bra sätt som skapar en god atmosfär och utbytet blir 

större.  

Till min hjälp vid intervjuerna användes en diktafon. Den gav mig en exakthet av vad som 

sagts och jag eller informanten blev inte hindrad i frågorna som kunde skett om anteckningar 

skulle gjorts, det blev full uppmärksamhet på informanten. Genom intervju ansåg jag att den 
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intervjuade kunde beskriva sin uppfattning med egna ord och det var lättare för mig att kunna 

ställa följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

4.4 Analys  

Trost (2010) föreslår att det kan vara praktiskt att särskilja och dela in arbetet med data i tre 

steg. Samla in, analysera och tolka. Så valde även jag att bearbeta mitt arbete.  

Efter intervjuerna genomförts påbörjades transkribering av samtalen då de fortfarande var 

färska i minnet. Hjerm och Lindgren (2010) menar att det sällan är nödvändigt att skriva ut 

allt. Transkribering gjordes med en hermeneutisk utgångspunkt; hermeneutisk cirkel eller 

spiral. Tanken bakom dessa metaforer framhåller Hjerm och Lindgren (a.a.) är att tolkningar 

ska växa fram i en växelvis process mellan det man redan vet å den ena sidan och nya 

iakttagelser och erfarenheter å den andra. Vid en given punkt behöver man inse att man 

slutligen bearbetat materialet tillräckligt (a.a.).  

Då alla data förberetts för analys gick jag noggrant igenom materialet i sin helhet och när det 

behövdes, bedömdes de efter koder, utifrån mitt syfte med studien (Hjerm & Lindgren, 2010). 

Burawoy menar (enligt Hjerm och Lindgren, 2010) att det som avgör om en analys är väl 

utförd, är att den innebär en dialog mellan empirin – det jag funnit och ser – och teorin – både 

det som andra redan tänkt och våra egna idéer och kunskaper. För mig handlade det om att 

hitta kopplingar och mönster som jag uppfattade som mest betydelsefulla. När jag ansåg mig 

hittat koder och tematiseringar så kunde slutsatser till studieobjektet sen dras (a.a.). Kodning 

är ett sätt att ordna och sortera in material som i sin tur leder till ett tematiskt ramverk. 

Tematiseringen sker i stort sett samtidigt med kodningen och svarar på kodfrågan; vad är det 

här? Med tematisering - vad hör det hemma? Därefter följde summering och validering av de 

egna analyserna. Lincoln och Guba (i Hjerm och Lindgren, 2010) anser att man kan använda 

sig av strategier för att kvalitetssäkra kvalitativa analyser. Personer som kan få användning av 

analysen i sin vardagsverklighet gör att användbarheten kan diskuteras skriver Charmas (i 

Hjerm och Lindgren, 2010).  

Stukát (2011) framhåller att det inte finns fasta regler för bearbetning och analysering som det 

gör för en kvantitativ genomgång. Men trots detta gäller det att komma bakom eller under det 

bokstavliga innehållet (a.a.).  
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4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har utformat en skrift som heter Forskningsetiska principer inom 

humanistisk – samhällvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Där finns fyra 

huvudkrav beskrivna som skall följas då vetenskapliga studier görs. Informationskravet; som 

innebär att jag skall informera om vilket syfte studien har. Dessförinnan har information 

lämnats om vilken uppgift informanten har i projektet. Informanterna har informerats om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna själv har rätt att bestämma över sin medverkan i 

studien och att jag har fått informanternas godkännande att delta i studien. Det tredje kravet 

innebär konfidentialitet, som innefattar att varken individ eller arbetsplats kommer att delges 

andra i studien. Nyttjandekravet är det fjärde huvudkravet som innebär att insamlad data 

endast används i denna studie (a.a.). Samtliga krav har infriats genom att informanterna dels 

fick information om de forskningsetiska principerna i missivet (bilaga 1) samt muntligt i 

samband med det enskilda intervjutillfället. I missivet fanns även information om 

kontaktuppgifter, både till mig samt handledare, om frågor kring detta skulle uppstå.   

 

4.6 Studiens tillförlitlighet  

I min studie är jag medveten om att avsnitt som reliabilitet kan vara svår att granska. 

Kvalitativ forskning kritiseras av många menar Stukát (2011), då den kan var alltför subjektiv 

och med låg grad av replikerbarhet, beroende på vem som har gjort tolkningarna. Han menar 

vidare att reliabiliteten ofta är osäker och att det låga antalet undersökningspersoner starkt kan 

begränsa (a.a.). Undersökningen baseras på sex lärares erfarenheter och ger bara en inblick i 

hur arbete med kvalitetsutvärderingar uppfattas av dessa sex. Vilket även i min studie kan 

betraktas som en brist, genom svårighet att generalisera ett urval lärare. Naturligtvis kan även 

ärligheten i en intervju spela in, då osanna svar kan ges mer eller mindre omedvetet, 

poängterar Stukát (2011). I mina intervjuer uppfattade jag en förtroendefull kontakt varför jag 

inte ser oärligheten som ett bekymmer.  

Ser man utifrån att vi deltar i en process, ett symboliskt interaktionistiskt synsätt, menar Trost 

(2010) att vi snarare kan förvänta oss skilda resultat vid skilda tidpunkter. Hjerm och 

Lindgren (2010) framhåller att ett sätt kan vara att pröva sina analyser med personer som inte 

alls är involverade i ett aktuellt projekt så kallad peer debriefing eller att stämma av den mot 

personer som befinner sig i de miljöer man studerar, memeber checks. De betonar även att 

man noga kan följa upp och studera det man funnit och som strider mot huvudmönster. För 

den mer trovärdiga delen föreslår Charmaz (enligt Hjerm och Lindgren, 2010) att man kan 
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fundera över frågor som är all data tillräcklig för att kunna hävda det man hävdar eller om 

systematiska jämförelser gjorts på alla nivåer. Eller som originalitet, om studien lett till nya 

insikter (a.a.).  

 

5.  Resultat och analys 

I kommande kapitel presenteras sammanställningar utifrån intervjuerna och studiens 

frågeställningar. Resultatet är indelat i olika ingresser för att få en så överskådlig bild som 

möjligt. I direkt anslutning till resultatens olika rubriker följer analys då en jämförelse och 

koppling med olika teorier beskrivs. I slutet beskrivs i punktform en sammanfattning av 

resultatet.  

5.1. Hur tolkar lärarna begreppet kvalitet 

Ordet kvalitet har en tydlig koppling till skola och är tydligt kopplat till 

kvalitetsredovisningen som begrepp. Till informanterna ställdes frågan vad ordet kvalitet 

betydde för dem samt vad ordet har för innebörd. De intervjuade nämnde att kvalitet innebär 

en värdering av det arbete som de gjort med eleverna. Det fanns också en uppfattning att 

kvalitet är att börja med barnen, där de är. Men även att i verksamheten se vad som är 

behovet. Allt ifrån det lilla korta samtalet hur vissa situationer kan lösas på bästa sätt, att 

vardagen fungerar till att höja anseendet på skolan, synliggöra och vara stolta över det som 

görs, kan kopplas till kvalitet menar de intervjuade lärarna. Det som även kopplades till 

kvalitet var ordet god och hur arbetet med att få fram en god kvalitet och glädje att både 

undervisa och att gå i skolan. De intervjuade ansåg att det är viktigt att höja skolans status, 

höja anseendet på det arbetet som görs samt att skolan vill undervisa till en god kvalitet. 

Kvalitet ansåg en annan av informanterna var något man mäter hur bra det är. En sak som kan 

vara bra kvalitet för ett barn är inte säkert att det är lika god kvalitet för ett annat och hur man 

som lärare då kunde ha gjort.  

… ”Äh, kvalitet är väl att jag värderar ett arbete, nåt som jag gör å känner att antingen så kan 

kvalitet vara, ja men när jag gjorde gång nummer två, då utvecklade jag det för då kom jag på 

det här och det här å att jag får tid å möjlighet till att tänka efter varför jag gör saker å varför det 

blev si eller varför det blev så. Det tycker jag är kvalitet. Att man på nå sätt får tid för eftertanke 

om saker man gör å är ålagd att göra å kvalitet kan ju också vara att man känner, man känner 

tillfredsställelse både själv å man ser att barngruppen reagerar positivt, för det är ju barn, elever 

vi har att göra med. Tid för uppföljning, å eftertanke om dom gjorda momenten, det tycker jag 

är kvalitet … [!] (Informant nr 1) 
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Det som lärarna uttryckte en stark önskan om var att det skulle finnas tid för uppföljning och 

eftertanke efter genomförda moment för att känna att det man gjort blev bra, av god kvalitet.  

Kvalitet som begrepp kan i litteratur även benämnas pedagogisk kvalitet. Detta begrepp fick 

informanterna även fundera över och vilket heller inte alla hade stött på tidigare. Någon 

uppfattade ordet pedagogisk kvalitet att det var olika tankesättet som kunde finnas beroende 

på utbildning och bakgrund, att det handlade om synen på eleven. Ordet gjorde för någon 

heller ingen skillnad utan berodde på att inom skolans värld så blir det pedagogisk kvalitet. En 

annan koppling gjordes till att det är goda pedagoger med hög kvalitet. En av informanterna 

påpekade att det i större grad är att rektorer och förskolechefer har möjlighet att besöka 

verksamheter och vara pedagogiska ledare. Att orden egentligen inte hade så stor betydelse 

framkom även i intervjuerna då de ansåg att det som man egentligen skulle komma till rätta 

med, var att utveckla förmågor, att tänka framåt, tänka nytt. 

Det som informanterna uppfattade med ordet kvalitet stämmer väl in med Skolverkets (2011) 

beskrivning av samlingsbegreppet och även värderingar och behov som Kärrby (1997) 

påtalar.  

 

5.2 Att arbeta med kvalitetsredovisning 

Strukturen kring hur kvalitetsredovisningarna skrevs var en fråga som problematiserades i 

intervjuerna. Fler av informanterna som arbetar i verksamheten menar att det är svårt att veta 

vad de ska skrivas om, att hitta en bra struktur. Vissa enheter har gjort egna mallar som de 

håller sig till. Någon påtalar att det skulle vara en klar fördel att ha något att binda upp det 

hela på, som vad som ska ingå, någon form av rubriker. Det fanns även en uppfattning om att 

det behövdes vara samma struktur på skrivandet över en skola eller kommun för att verkligen 

kunna se den utveckling som skett och hur den ter sig på olika enheter. Tidigare, menade en 

av informanterna, fanns mer fokus på beskrivningar av verksamheterna, hur precis allt 

fungerat under ett år. Dessa kvalitetsredovisningar kunde då innehålla ett trettiotal sidor.  

Lärarna ser nyttan i arbetet det tar, mycket för sin egen del och att se vad som fungerat bra 

eller mindre bra. Det som man bör ha klart för sig är för vem man ska skriva ansåg någon av 

de intervjuade. En av lärarna som idag har andra uppgifter ansåg att många lärare fortfarande 

har en uppfattning om att det utvärderas för någon annan än dem själva, vilket i sin tur kan 

upplevas som ett hinder. Det fanns även en klar bild att informanterna som arbetar ute i 

skolorna har dålig uppfattning om vad som händer med den kvalitetsredovisning de själva 

gör. För lärarna känns det färdiga dokumentet att det är något som blir liggande och lätt glöms 
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bort, tills det åter är dags att utvärdera. För sin egen skull används det, men de har inte sett 

kopplingen med att lämna in det då de sällan sker en återkoppling från skolledning. Detta är 

något som fler av de intervjuade i studien märker av. Trots detta har de ändå för sin egen del 

upplevt skrivandet som positivt, för att kunna gå tillbaka och se vad man gjort tidigare, vad 

som fungerat bra respektive mindre bra och vad som kan förbättras till en annan gång. De 

intervjuade påtalade att de ofta i arbetet reflekterade med varandra direkt, men att detta inte 

skrevs ner. För att få arbetet att fungera görs ofta direkta lösningar och att dessa ibland bara 

skrevs ner som något kort i en kalender och sedan glömdes bort.  

Skolverket (2013) menar att det behövs en nulägesbeskrivning ”var är vi” och att det utifrån 

denna beskrivning synliggörs frågor; som vad har fungerat bra och mindre bra, vilka 

förutsättningar finns med flera.  

 

5.3 Dokumentets funktion för elever, lärare och tiden  

Studien innebar bland annat att få syn på hur lärare ser kopplingen mellan elevers lärande och 

delaktighet i arbetet med kvalitetsredovisningen. Samtliga intervjuade lärare som arbetar i 

verksamheten blev lite fundersamma på frågan kring hur de analyserar och dokumenterar 

elevernas lärande. De upplevde det svårt att i utvärdering formulera det elever lär sig som inte 

direkt är mätbart. Ofta så kopplas lärandet till olika tester som exempelvis Skolverkets 

material ”Nya språket lyfter” påtalar en av de intervjuade. Informanterna upplever att de ser 

eleverna och den utveckling som skett hos dem men att detta inte är något som dokumenteras. 

En av de intervjuade lärarna berättade att de på den dag som ges till arbetet med 

kvalitetsredovisningen diskuterar allt som hänt under ett år med eleverna. Det som blir 

antecknat minimeras dock för att göra det hela lättläst. Ofta görs bara någon mindre form av 

”check” som en av lärarna uttryckte det, att man ser att eleverna är med på lektioner, räcker 

upp handen. De intervjuade lärarna säger att den dokumentation som görs under ett år oftast 

innefattar fotografier av olika görandesituationer, inget konkret kopplat till elevernas lärande. 

Inte vad eleven sagt och lärt och där utveckling kan spåras.  

De lärare som idag arbetar direkt mot elevgrupper tycker att arbetet med 

kvalitetsredovisningen är tidskrävande. De har svårt att hitta tiden till att genomföra 

dokumentationen, utöver de enskilda dagar som ges i slutet av ett läsår.  

…. ”Ja hade man obegränsat med tid å bara kunde sitta vilken dag som helst, ja men herre gud , 

då skulle vi kunna kvalitetsarbeta jämt å ständigt! Så, men det har vi inte!”... [!] (informant 2) 
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Perioden då kvalitetsredovisningarna ska skrivas sammanfaller även med den period på 

läsåret då lärarna har minst energi kvar. En av de intervjuade, med en annan position än 

tidigare, tyckte att arbetet i vardagen kunde förenklas genom att återkommande göra direkta 

reflektioner och uppföljningar med eleverna och inte se det som en arbetsbelastning. Denna 

lärare ansåg då att arbetet inte skulle kännas lika betungande samt även att planeringstid som 

finns bättre kan utnyttjas till annat. Den kopplingen är svårare att se när man är i den direkta 

verksamheten 

Just att arbetet tar mycket tid i anspråk anser de intervjuade lärarna och att mycket kommer 

samtidigt som ska redovisas. Den tid då man känner sig mest utarbetad efter det gångna året. 

Den ena kommun använde en form av årscykel där det tydligt visas hur arbetet kan läggas upp 

under året och skolledare gör en tydlig uppföljning av arbetet. Då blir arbetsbördan inte lika 

tung, anser en av de intervjuade.  

Dahlberg, Moss och Pence (2003) beskriver en reflekterande praktiker, som tillsammans med 

sina kollegor kan skapa utrymme för en levande och kritisk diskussion om pedagogisk praktik 

och de förutsättningarna är vad flera skolor skulle behöva. Även att använda sig av 

pedagogisk dokumentation övrig del av året, så att arbetet på slutet inte blir så betungande.  

Genom denna dokumentation blir arbetet också mer synbart för elever och föräldrar löpande 

under året.  

 

5.4 Mallar och mätverktyg  

En viss form av brukarenkät användes i den ena kommunen som gav en bra bild av hur skolan 

uppfattas från elev och föräldrahåll, ansåg de intervjuade.  

Den ena kommunen har nyligen inlett ett arbete med LEAN, som är ett industriellt tänkande 

för effektivisering och kvalitetshöjande av verksamheten vilket de ser sig positiva till. Genom 

att påbörja detta arbetssätt hoppas de kunna hitta guldkorn till att skapa tid för ytterligare 

reflektion genom effektivisering.  

I en av kommunerna har man tidigare använt sig av PQS som är ett slags metod eller 

mätverktyg för pedagogisk bedömning med utomstående bedömare som besöker 

verksamheten för att göra bedömningar av kvalitet. Även i den andra kommunen var tanken 

att ingå i detta projekt men valde senare att avstå. Åsikterna om detta projekt kom från endast 

en informant då ingen fler ingått i det hela, vilket gör svårt att avgöra hur arbetet då 

uppfattades.  
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   …”Vi gjorde väl det också det var bara för man skulle göra det å kanske egentligen inte 

reflektera så mycket över vad man borde å vad man ville. Utan det var ju för det var ålagt en att 

göra på det viset, som man gjorde det. Kanske inte tänkte på det så mycket egentligen”… 

(Informant nr1) 

 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 

 Kvalitet innebär en värdering av arbetet som gjorts med eleverna 

 En god kvalitet innefattar glädje – både att undervisa och gå i skolan 

 Kvalitet är att höja skolans status och på arbetet som görs 

 Tid för uppföljning saknas 

 Att utveckla förmågor, tänka framåt och tänka nytt 

 Svårt att hitta en bra stuktur för att se utveckling som skett 

 För vem skriver vi för 

 Respons och återkoppling är viktigt 

 Reflektera med varandra 

 Ett dokument som lätt glöms bort 

 Det icke mätbara är svårt att dokumentera 

 Tidskrävande kontra förenkla arbetet 

 

6. Sammanfattande diskussion  

I följande kapitel kommer studiens resultat att diskuteras. Syftet med min studie var att 

undersöka ett antal lärares grundsyn på begreppet kvalitet samt hur de ansåg sig använda 

kvalitetsredovisningen i arbetet.  Ytterligare avsågs studien utforska hur eleven involveras i 

kvalitetsarbetet. Utifrån tidigare forskning och litteratur inom ämnet kommer resultatet att 

diskuteras. Därefter redovisas metoddiskussionen.  

6.1 Resultat diskussion  

Genom att utföra sex kvalitativa intervjuer och därefter sammanställt dessa har det synliggjort 

lärares tankar på vad kvalitet är samt hur de intervjuade lärarna tycker 

kvalitetsredovisningarna används och genomförs av dem själva. Samtliga lärare har belyst 

vikten av hur betydelsefullt det är med reflektion av arbetet genom att kvalitetsredovisningar 

skrivs och hur betydande det är att tillräcklig med tid finns. Att utvärdering av verksamheten 

är viktig var de alla eniga om och de menar vidare att det är detta arbetssätt som för både sin 

egen, elevernas och skolans utveckling framåt. Lärare ska se över förutsättningar för 
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granskning, uppföljning och att utveckla nya metoder (Skolverket, 2011). I den ökade takt och 

de många uppgifter som påläggs lärare, kan denna uppgift kännas som en tung börda att bära. 

  

6.1.1 Kvalitet och lärares strategier  

Den första frågeställningen var att undersöka hur de intervjuade lärarna tolkade begreppet 

kvalitet och hur de ansåg sig arbeta med kvalitetsredovisningarna.  

Skolverket (2013) framhåller att det viktigt att alla är överens om gemensamma tolkningar av 

begrepp som används. Det resultat jag tycker mig se är att de intervjuade lärarna kopplade 

kvalitet till det arbete de utför, att få tid för eftertanke och att nästa gång ett liknande moment 

utförs, kunde arbetet utvecklas och bli bättre. Att känna en form av tillfredsställes till det som 

gjorts och att kunna anpassa verksamheten utifrån barnens behov och att undervisningen är 

relevant. Få känna stolthet och höja anseendet. En av de intervjuade uttryckte det att det mäter 

hur bra något är, men att det kan vara olika för olika personer. En av de intervjuade lärarna 

uttryckte sin tanke om kvalitet på följande sätt: 

…”Just de här att man förstår att, jag tror det är viktigt, att barn också förstår att, att man är inte 

här för att umgås utan det här är ett arbete. Å d gör ju också att de bidrar till att de blir en bra 

kvalitet där på lektioner behöver inte gå åt till å bråka, utan vi kan ägna oss, ägna oss ut till att 

läsa, fantisera, vi har tid för drama, vi kan ägna oss åt experiment å de liksom, de blir dagar som 

man känner att  - wow – de här vill jag hålla på med! De e kvalitet tycker ja! Å vuxna som 

liksom kommer hit å e engagerade…”  [!] (informant nr 2)  

Nihlfors och Wingård (2005) citeras ”En förskola/skola med god kvalitet är en skola som 

tydligt arbetar i riktning mot läroplanernas mål att sträva mot”,( s 53.) 

Det som framkom i flera av intervjuerna var att de behövde hitta andra former för att få bättre 

strategier hur de kan göra kvalitetsredovisningarna mer levande och till ett effektivt arbetssätt. 

Även hur eleverna ska bli mer delaktiga. Johansson (2012) förtydligar i sin studie att 

kvalitetsarbete inte sker systematiskt och att mål, formuleringar och åtgärder inte syns vilket 

Skolverket granskat. Men även här har det för dagens lärare blivit ytterligare en börda på oket. 

Flera av de intervjuade nämner den ständiga tidsbristen att för mycket av tiden tas upp till 

möten eller sammankomster som ger mindre tillbaka. Skolan behöver hitta kriterier som gör 

det enklare att följa upp sitt arbete och de förändringar som görs. Här kan verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande ingå. Vidare reflektionsverktyg, samtalsunderlag, 

för såväl elever som föräldrar. För att kvalitetsredovisningar ska kunna fungera som ett 
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verktyg för kvalitetsutveckling krävs ett tydligt samband mellan enhets – och kommunnivå, 

enligt Skolverket (2003).  

 

6.1.2 Dokumentationens form  

För att säkerställa kvalitet och arbetssätt på en skola kan man fundera över hur skolan lär och 

kan bli bättre. I detta ingår bland annat skolans tillgänglighet, kvalitet på relationer, flexibilitet 

och lyhördhet samt förmågan till förändring. En inre utvärdering, det vill säga den som lärare, 

elever och föräldrar gör själva, anser MacBeath och McGlynn (2002) bör vara fortlöpande 

och utvecklingsinriktad. Att få den inbyggd och som en viktig del av vardagen i skolan och 

klassrummet. MacBeath och McGlynn (a.a.) anser att utvärdering kan bli en vana för elever 

och lärare med de rätta verktygen och underlagen. Det var även något en av de intervjuade 

påpekade, att arbetsformer i skolan går att förändra och förbättra, vad gäller dokumentationen.  

Det som inte diskuterades under intervjuerna var hur lärarna använde sig av portfolioarbete 

med eleverna för att följa elevernas utveckling i dessa. Det som framkom i en av intervjuerna 

var att det inte dokumenterades något annat, men det är svårt att veta om det även avser 

portfolio som redskap. Här hade en fråga av den karaktären varit lämpig att ställa kan jag i 

efterhand konstatera. Några av de intervjuade berättade om goda exempel från förskolans 

arbete med kvalitetsredovisningar, vilket skolan kanske kunde ta lärdom av och göra något 

liknande. För en bedömning av verksamhetens kvalitet ska det vara förbestämt vilka 

kvalitetsindikatorer som det avses sökas efter (Skolverket, 2003).  För att en hel skola ska 

komma fram till detta resultat, krävs både tid och engagemang. Det väsentligaste motivet för 

kravet på kvalitetsredovisningarna är att de ska fungera som ett hjälpmedel att utveckla och 

förbättra verksamheten (a.a.).  

 

6.1.3 Elevens delaktighet 

Resultatet av den andra frågeställningen som studien hade visar att det inte finns ett starkt 

samband med i kopplingen mellan kvalitetsredovisningen och arbetet med eleverna utifrån 

både lärande och delaktighet. Som de intervjuade lärarna påtalade så är det svårt att hitta en 

arbetsform för att få eleverna delaktiga. En av de idag mer administrativa lärarna kunde se på 

arbetsformen för delaktigheten på ett annat sätt, att i undervisningen och efter avslutat arbetet 

genast göra en utvärdering. I skolan anser jag att vi sällan funderar över vad och hur eleven 

lär sig. Det fokuseras mest på hur mycket de lärt sig. För att få svar hur eleven kan få ett ökat 

inflytande hade det varit en god idé att även göra någon form av undersökning med elever, 
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hur de anser sig vara involverade i kvalitetsredovisningen. Jag hade en stor spridning av antal 

år i yrket på informanterna vilket jag tycker kan visa på att oavsett antal år i yrket så är det 

svårt att hitta en form för elevens delaktighet.                                                                                    

 

6.2 Slutsats  

Efter ett medvetet val av studie, att undersöka ett antal lärares grundsyn på begreppet kvalitet 

samt hur de ansåg sig använda kvalitetsredovisningen i arbetet samt att utforska hur eleven 

involveras i kvalitetsarbetet nu avslutats, är jag väl medveten om att vi kan utföra vårt arbete 

med kvalitetsredovisningen på ett helt annat sätt än vad som sker idag. Genom kontinuerlig 

uppföljning under året och använda fler former för dokumentation, både för de verksamma 

inom skolan samt för elever och för föräldrar. Här skulle en koppling till informations- och 

kommunikationsteori – IKT - och digital portfolio kanske få eleverna mer engagerade och 

delaktiga samt att det för dem även skulle bli ett annat sätt att få syn på sitt lärande och egen 

utveckling. Någon form av utbildning i skrivandet kring kvalitetsredovisningarna tror jag 

skulle uppfattas positivt från lärarhåll och kanske redan i utbildningen.  

Det vikigaste jag tycker mig kunna se i denna studie är att det saknas en fortlöpande 

dokumentation under läsåret samt en god strategi och tydliga intentioner från ledning om vad 

som skall ingå i kvalitetsredovisningen. Då jag medvetet valt att undersöka hur lärare 

strategiskt arbetar med kvalitetsredovisningar under ett år så är min slutsats, att de precis som 

jag, känner en uppgivenhet hur arbetet genomförs.  Oavsett vilken mängd planeringstid de 

intervjuade hade, ansåg ingen av de intervjuade att tillräckligt med tid fanns. Dilemmat 

kopplat kring den ökade graden av arbetsuppgifter borde diskuteras och ifrågasättas, vilka 

uppgifter som borde prioriteras mer än andra för att känna sig tillräcklig. Vad jag tycker mig 

sett är att lärare saknar tid och handledning för hur man i det direkta arbetet med eleverna kan 

utvärdera direkt. En struktur i arbetet behövs även för att förenkla det hela.  

Det har varit ytterst intressant att få intervjua lärare i verksamheter och fått tagit del av deras 

syn på området. I flera av intervjuerna framkom det att även informanterna hade ett stort 

intresse av ämnet kvalitet och kvalitetsutvärdering, mycket på grund av att de inte själva hade 

ett fungerade arbetssätt.  
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6.3 Metoddiskussion 

När nu denna studie är avslutad blickar jag tillbaka på den metod jag valde för att genomföra 

min studie och försöka nå mitt syfte. Mitt val blev att utföra kvalitativa intervjuer vilket 

gjordes med sex lärare för att få en inblick i hur dessa såg på begreppet kvalitet, 

kvalitetsredovisning och hur det omsattes i praktiken av dem. Vikten av att ha en teoretisk 

förståelse och kunskap om tidigare forskning i problemställningsfasen för att kunna undersöka 

är något Hjerm och Lindgren (2010) skriver om. De skriver vidare att kunna konkritisera idéer 

för att kunna få något att forska om. Detta anser jag har haft stor betydelse även för mig i 

detta arbete. När jag påbörjade mitt arbete så utformades en intervjuguide utifrån mitt syfte att 

använda i samtliga intervjuer. Detta för att garantera att informanterna skulle få samma frågor 

att besvara samt för mig att kunna se ett resultat i. Naturligt i en intervju tillkommer 

följdfrågor. Kvale (2009) redogör för all mängd av det otroligt rika material man får efter 

genomförande av kvalitativa intervjuer, vilket jag även sett. Hade jag valt en styrd eller 

fokuserad intervju menar Bell (1995) att den får en annan struktur genom att olika teman valts 

ut som ska täckas under intervjuns gång. Informanten gavs mycket frihet inom de gränser och 

strukturer som fanns. Fördelen med en fokuserad intervju menar Bell är att ramar och 

strukturer utformas i förväg och blir då lättare att analysera (a.a.).  

Då jag gör en kritisk granskning av mig själv som nybörjare i forskningsfältet kan jag se hur 

svårt det varit med formuleringar kring syftet. Detta trots att jag redan från tidigt skede visste 

vad studien skulle handla om. För att få en större mängd data att tolka och dra slutsatser ifrån 

hade jag kunnat välja att även genomföra en enkätstudie men då istället fått ett digert material 

att analysera. Om enbart enkät utförts tror jag mig inte fått de svar mellan raderna som är 

lättare att tolka i en intervju och även de följdfrågor som uppstod.  

I kvalitativ studie är det en stor fördel att använda sig av diktafon eller dylikt för insamlade av 

material, vilket även skett i denna studie och var till stor fördel (Stukát, 2011). I intervjuerna 

kunde samtalet flöda fritt utan att anteckningar behövdes göras vilket kunnat ta bort viktiga 

delar i intervjun annars. För att säkerställa eventuella tekniska missöden med diktafonen fanns 

extra batterier med samt min egen mobiltelefon (Kvale & Brinkmann, 2009). Nackdelen med 

diktafon är att materialet blir digert att transkribera därför något slags programvara för detta 

hade varit ypperligt att haft, som jag i efterhand fått höra att det finns. Min tanke i 

transkriberingen har varit att så exakt som möjligt utföra den, för att ge resultatet en så hög 

reliabilitet som möjligt. Med reliabilitet menas tillförlitligheten om någon annan skulle 

genomföra en liknad studie och då få likartade svar på frågorna (Stukát, 2011). Det har ibland 

varit svårt att se validiteten i studien, det vill säga hur bra jag har lyckats mäta det som jag 
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från början avsåg att mäta. Detta på grund av att frågorna i intervjuerna till en viss del gav 

utlopp för fria diskussioner om mera. Vilket även i en kvalitativ analys av mer ”mjuka data” 

kan bli fria spekulationer enligt Hjerm och Lindgren (2010). Det var en avslappnad 

intervjusituation och min egen intuition säger också att informanterna tyckte ämnet var något 

de själva var intresserade av och kändes meningsfullt.  

I mitt första avgörande val, ingång i examensarbetet, valde jag den pedagogiska inriktningen. 

Ordet pedagogik förklaras i Nationalencyklopedin (2013) som ett vetande om metoder som 

bland annat tillämpas i undervisning och utbildning. Det förklaras vidare som ett avsiktligt 

planerat stöd för lärande aktiviteter vilket jag med dessa förklaringar ansåg den inriktningen 

vara i högsta grad korrekt.  

Jag anser mig med mina val av både studieobjekt och val av metod vara belåten med det 

resultat jag fått. Det pekar på att de tankar jag själv haft kring kvalitetsredovisningar är något 

som fler anser intressant att få ta del av och även vill få att fungera på ett bättre sätt.  Under 

denna studie och då framförallt genom teori och litteraturläsningen har många nya tankar på 

att arbeta med kvalitetsarbetet i våra redovisningar uppstått. Det krav som skolan och vi som 

arbetar där har med dessa årliga redovisningar, kan hjälpa oss framåt och förbättra det som 

redan görs och med det blir vårt arbete ännu mer betydelsefullt och stimulerande. Det gäller 

att ha en positiv syn och växa med uppgiften, både lärare som elev. Som svar på min 

inledande fråga: Information – en hyllvärmare hoppas jag för mina informanter även 

inkluderat mig själv, att med ett förändrat arbetssätt kunna övergå till en mer levande och 

kontinuerlig information.  

7. Vidare forskning  

Denna studie har främst belyst vad lärare anser och upplever hur kvalitetsredovisningar 

fungerar i sina verksamheter.  Det hade varit intressant att fortsätta mina intervjuer med fler 

verksamma lärare kontra skolledare för att se deras syn på hur arbetet med 

kvalitetsredovisningar kan eller bör fungera samt att hitta en god modell som gör att arbetet 

inte känns så tungt och omotiverat. Det hade också varit av intresse att föra en 

gruppdiskussion tillsammans och delge varandra hur arbetet skulle kunna fortskrida. Detta då 

jag kunde se att informanterna var intresserade av att hitta andra arbetsformer för 

genomförande och ville hitta nya vägar, både vad gäller att hitta tid samt fundera, reflektera 

och analysera sitt arbete för att utvecklas och höja kvalitet. Aktionsforskning kan vara 

intressant, att bidra till en lösning på ett för mig praktiskt problem i en verklig situation.     

               ”Klok är den som har ett rättesnöre att tänka efter före” (T. Danielsson) 
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Bilaga 1 

Missiv 

 

Hej! 

Jag heter Teresia Helgesson och är student på Högskolan i Gävle. Inom 

förskollärarutbildningen ingår ett avslutande examensarbete. Där har jag valt att undersöka 

hur arbetet med kvalitetsredovisningar fungerar och uppfattas i verksamheten.  

Min studie syftar till att granska vilka möjligheter det går att utforma arbetet med 

kvalitetsredovisningar så att det blir ett större hjälpmedel i det vardagliga arbetet och hur du 

genom dessa ser vad eleven lärt sig, utöver de direkt mätbara resultaten.  

Jag kommer att utföra intervjuer med förskollärare, lärare samt skolledare och i min 

undersökning vill jag ha Din hjälp. Intervju beräknas ta 45 - 60 minuter och kommer med ditt 

samtycke att spelas in. Enligt de riktlinjer som Vetenskapsrådet utformat är ditt deltagande 

frivilligt och Du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande.  

Vidare så följder min studie de etiska regler som finns för vetenskapliga studier. Uppgifterna 

jag samlar in kommer användas enbart för denna studie och kommer hanteras på sådant sätt 

att varken ditt eller arbetsplatsens namn och kommun kommer att ingå i rapporten.  

Resultatet av studien kommer att publiceras på Högskolan i Gävles system för e-publicering 

av uppsatser, DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) som är ett öppet arkiv där det går att 

söka efter forskningspublikationer och studentuppsatser. 

Jag tackar dig på förhand för att jag får ta del av dina kunskaper och erfarenheter inom 

området. 

 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta mig: 

Teresia Helgesson; mejl: xxxx alt. Tel xxxxxx 

 

Handledare för examensarbetet är Daniel Pettersson; mejl: xxx   
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Bilaga 2  

Intervjuguide  

 

 Kan du berätta kort om din utbildning och bakgrund.  

 

 

 Vad innebär ordet kvalitet och kvalitetsredovisning för dig? 

 

 

 Tycker du att det finns en skillnad mellan pedagogisk kvalitet och kvalitet?  

 

 

 Hur anser du en kvalitetsredovisning ska/kan/brukar gå till?  

 

 

 Vilken nytta ser du i att göra en utvärdering av arbetet? 

 

 

 Hur gör ni uppföljning av kvalitetsredovisningen under året?  

 

 

 Hur görs dokumentation i verksamheten?  

 

 

 Vilka möjligheter ges ni till att genomföra arbetet med kvalitetsredovisningarna?  

 

 

 Hur synliggör ni elevers lärande i kvalitetsredovisningarna, det som inte mäts i 

faktakunskaper och prov? Det informella lärandet.  

 

 

 Hur ser du på begreppet; elev, kund och medarbetare? 

 

 

 

 

 

 


