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Förord 

 

Jag vill tacka samtliga lärare som tog sig tid att delta i den här studien. Era åsikter och 

erfarenheter av systematiskt kvalitetsarbete har bidragit med värdefull information till 

undersökningen. Jag vill även tacka min handledare Stefan Höjelid för god handledning och 

för alla råd och tips under arbetets gång.  

 

Abstract 

 

Swedish schools are required by law to conduct systematic quality work and it has a central 

position in the Swedish educational system. The work each school conduct is scrutinized by 

the Swedish Schools Inspectorate. The purpose of this study is to examine teachers´ 

experiences of systematic quality work at the upper secondary school and the advantages and 

disadvantages they identified when engaging in systematic quality work. The study used a 

qualitative method based on semi-structured interviews. The analytical framework used was 

hermeneutics. The main theories used as a foundation were organizational theory and learning 

organization-perspective. A total of five teachers from two different upper secondary schools 

partook in the study. Their statements were categorized in accordance to the study´s three 

questions. The analysis of the results showed that the structuring of development teams 

among teachers had an impact on the effectiveness of systematic quality work. The teachers 

also expressed a lack of time dedicated to quality work and a desire for a variated time when 

engaging with systematic quality work. The teachers perceived their role as a teacher essential 

when engaged in systematic quality work. 
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1. Inledning 

 

Uppsatsen syftar till att undersöka hur arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet fungerar i 

gymnasieskolan samt vad lärare tycker syftet med det systematiska kvalitetsarbetet är och om 

arbetsmetoden som används för att uppnå syftet anses effektivt av lärare. Under mina VFU-

perioder ute i skolan har jag i diskussioner med lärare och rektorer märkt att det råder en viss 

oenighet kring hur det systematiska kvalitetsarbetet ska praktiseras i det dagliga arbetet och på 

vilka grunder som arbetsinsatser sker. Vissa lärare menade att det systematiska kvalitets-

arbetet mest var något som fanns med i bakgrund under det dagliga skolarbetet men att det var 

sällan som det aktivt och systematiskt diskuterades mellan lärare eller mellan lärare och rektor 

för att belysa eventuell problematik eller vad som fungerade bra med det systematiska 

kvalitetsarbetet. Skolverket är i sina direktiv och allmänna råd tydlig med att det finns krav på 

ett systematiskt kvalitetsarbete i skolan (Skolverket 2019). I skollagen är det även förtydligat 

vilket ansvar som varje aktör har på nationell nivå och på enhetsnivå (SFS 2010:800). 

Konceptet om kvalitet med tillhörande kvalitetsutvärdering och kvalitetsutveckling har varit 

rådande i den svenska skolan ändå sedan 1990-talet i svensk skola och skapat ett skolsystem 

som vilar på utvärdering, bedömning och utförlig statistik (Lundström 2015. s. 24). 

Kvalitetsarbete har alltså haft en central roll i svensk skola under lång tid så därför är det 

intressant att undersöka hur arbetet bedrivs i gymnasieskolan och hur det påverkar lärarna i 

deras roll. Kunskapsluckan finns i att undersöka hur gymnasieskolan förhåller sig till det 

ramverk som finns när det gäller systematiskt kvalitetsarbete samt om och i så fall hur arbetet 

påverkar samhällslärare i deras lärarroll. 

 

2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att undersöka hur lärare på två gymnasieskolor uppfattar hur det 

systematiska kvalitetsarbetet organiseras. Det underliggande syftet är undersöka vilka för- och 

nackdelar de upplever med arbetet och hur det påverkar dem under det dagliga skolarbetet. 

Den här undersökningen syftar även till att fylla en kunskapslucka som finns när det gäller 

undersökningar kring systematiskt kvalitetsarbete i gymnasieskolan och specifikt hur det 

påverkar samhällskunskapslärare i deras vardagliga lärarroll.  
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De frågeställningar som undersökningen avser besvara är: 

 

1. Hur organiseras det systematiska kvalitetsarbetet på två gymnasieskolor i Blekinge län i 

förhållande till Thelins lärande organisations-perspektiv? 

2. Vilka för- och nackdelar ser lärare med det systematiska kvalitetsarbetet? 

3. Hur påverkas samhällskunskapslärare i sin lärarroll av det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

3. Tidigare forskning 

 

Vid sökandet av tidigare forskning kring systematiskt kvalitetsarbete inom gymnasieskolan 

framkom det oväntat få träffar. Området är förhållandevis outforskat och därför är 

förhoppningen att den här undersökningen ska bidra till kunskapsbanken kring ämnet. Mycket 

av den forskning som gjorts om systematiskt kvalitetsarbete har fokuserat på förskola och 

fritidshem. Det har dock gjorts ett par studier kring systematiskt kvalitetsarbete på 

gymnasieskolan samt lärares inställning till det systematiska kvalitetsarbetet vilket kan 

fungera som en bra utgångspunkt och grund att relatera den här uppsatsen till. 

 

Ann-Christiné Adler och Elisabeth Komstedt har i sitt examensarbete undersökt systematiskt 

kvalitetsarbete på gymnasieskola utifrån teorier om kvalitet, organisation och ledarskap. De 

ville genom studien få en bild av och en förståelse för hur skolchef, rektor, specialpedagog 

och lärare förstår och utformar det systematiska kvalitetsarbetet (Adler & Komstedt 2016. s. 

3). Ett underliggande syfte var att få syn på graden av delaktighet hos samtliga aktörer samt 

vilken syn på kvalitet som förekom i gymnasieskolan. Metoden bestod av en kvalitativ 

intervjustudie men en hermeneutisk ansats. Intervjupersonerna arbetade på samma 

gymnasieskola och urvalet bestod av fyra lärare, en specialpedagog, en rektor och en 

biträdande rektor.  I sina resultat kom de fram till att graden av delaktighet har stor betydelse 

för hur systematiskt kvalitetsarbete genomförs och förstås (Adler & Komstedt 2016. s. 52). 

Resultaten visar även att aktörerna som de intervjuat tyckte att det fanns en otydlighet kring 

hur det systematiska kvalitetsarbetet är strukturerat på skolnivå och hur det synliggörs för 

inblandade aktörer. De lärare som intervjuats ger en bild av att deras systematiska 

kvalitetsarbete sker på klassrumsnivå och att det arbetet inte är en del av ett övergripande 

kvalitetsarbete på skolnivå (Adler & Komstedt 2016. s. 4).    
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Johan Wirzén har i sin magisteruppsats genomfört en kvalitativ studie där han genom 

intervjuer undersökt hur lärare i grundskolans senare år uppfattar begreppet systematiskt 

kvalitetsarbete (Wirzén 2018). I studien deltog 12 lärare. Deras svar kunde delas in i fem olika 

kategorier: redskap för implementering, redskap för planering i förbättringssyfte, redskap för 

kontroll, redskap för indirekt styrning och redskap för lärande (Wirzén 2018. s. 28). 

Resultaten gav en övergripande bild av att lärarna i huvudsak uppfattade det systematiska 

kvalitetsarbetet som ett verktyg för att nå effekter i verksamheten (Wirzén 2018. s. 29). 

Beskrivningskategorierna ovan delades även i två större teman som handlade om 

effektivitetsinriktad verksamhet, som handlar om att nå skolans kunskapskrav, och 

skolutvecklingsinriktad verksamhet som handlar om skolans övergripande relationella och 

demokratiska mål. Intervjupersonerna upplevde också en styrning av såväl det dagliga som 

det långsiktiga arbetet. Styrningen bestod av direkt styrning, till exempel i form av 

utvärderingar som ofta var initierade från skolledningens håll, och indirekt styrning i form av 

till exempel styrdokument, skollagen eller via arbetsplaner som utformats i ämnes- eller 

arbetslag (Wirzén 2018. s. 28). 

 

Delar av den tidigare forskningen som finns på området systematiskt kvalitetsarbete finns 

även inkorporerat under teoriavsnittet samt under bakgrundsavsnittet. 

 

4. Teori 

 

4.1 Individens delaktighet och lärande på arbetsplatsen 

 

Stephen Billett diskuterar hur det en arbetsplats har att erbjuda påverkar i vilken utsträckning 

som individer bjuds in att delta i och lära sig av arbetsplatsens vardagspraktik. Kunskapen om 

en effektiv arbetsinsats, problemidentifiering och vad som utgör en adekvat problemlösning 

utgör arbetsplatsens krav och metoder för delaktighet (Billett 2011. s. 8). Arbetsplatsens 

egenskaper och vad den har att erbjuda individer är av en dynamisk karaktär. Platsspecifika 

faktorer och lokala förhandlingar utgör arbetsplatsens sociala rutiner och genomförandet av 

dessa rutiner transformeras på grund av förändringar av faktorerna. Det arbetsplatsen har att 

erbjuda individerna är också föremål för konstant förändring. Det kan innebära förändringar 

av arbetsuppgifter, målsättningar och relationer och interaktioner mellan deltagare. 

Arbetsplatsens dynamiska kvalitet skapar en möjlighet att förstå relationen mellan individer 
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och deras sociala förhållningssätt. Samspelet mellan individer utgör en grundläggande 

komponent av arbetsplatsens aktiviteter när det gäller långsiktighet och socialt lärande. 

Individers handlande och agerande inom arbetsplatsmiljön har stor påverkan på vilka krav 

arbetsplatsen ställer. Ytterligare en viktig beståndsdel när det gäller individens delaktighet och 

lärande på arbetsplatsen är hur individer väljer att åtaga sig vad arbetsplatsen erbjuder dem. 

Individers engagemang på arbetsplatsen utgör det andra elementet av arbetsplatsrelaterade 

aktiviteter som kräver individers deltagande och som utgör den dualitet som finns mellan 

individens sociala och personliga bidrag till verksamheten och lärande av och för 

arbetsplatsen (Billett 2011. s. 9). På arbetsplatser finns det målinriktade aktiviteter och 

interaktioner som är den observerbara delen av arbetet och som formas av sociala normer och 

praktiker. Men individer utövar också sin inverkan på verksamheten när de bestämmer hur de 

tolkar, konstruerar och engagerar sig i arbetet. Individers inverkan och hur det tar sig uttryck 

formas av individernas personliga historia och utveckling och det i sin tur utgör deras 

subjektivitet och identitet. Individer deltar samtidigt i en mängd olika sociala praktiker, så 

som arbetsplatser, men kvaliteten på deras engagemang i dessa sociala praktiker kommer inte 

att vara enhetlig. Kvaliteten på deras engagemang och ansträngningar att deltaga influeras av 

deras värderingar, övertygelser och socio-kulturella bakgrund.  

 

Individer är inte bara föremål för ständig förändring utan de kan också aktivt vara engagerade 

i nyskapandet av kulturella praktiker, till exempel de som krävs för effektivt deltagande på 

arbetsplatsen. Såväl vardagliga som nya händelser kan ge upphov till förändring eller lärande 

och det går att associera till hur individer väljer att rikta sina intentioner och medverkan när 

de hanterar erfarenheter från dessa händelser (Billett 2011. s. 11). Det kan vara så att 

individers involvering i att lösa nya problem som har genererats utifrån kulturell och historisk 

kunskap där nya omständigheter råder leder till att kulturen och kulturella praktiker skapas på 

nytt.          

 

4.2 Skolutveckling 

 

Lärarförbundet, Myndigheten för skolutveckling/Skolverket och Sveriges skolledarförbund 

har tillsammans sammanställt och utgivit Med ansiktet vänt mot Europa – Perspektiv på 

skolutveckling. Ett antal forskare har konsulterats och fått möjlighet att diskutera och beskriva 

vad skolutveckling innebär utifrån olika perspektiv. Skolutveckling kan ses som en avsiktlig 
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och genomtänkt förändringsprocess där regler, strukturer, normer, vanor, föreställningar och 

arbetsmönster förändras antingen direkt eller över en längre tidsperiod för att hjälpa elever att 

förbättra sin utveckling och inlärning (Thornberg & Thelin 2011. s. 6). Thornberg och Thelin 

menar att skolutveckling kan generellt definieras som: ”en förändring i lärandets 

förutsättningar och därtill hörande organisationsförändringar i en eller flera skolor vars 

slutmål är att uppnå utbildningsmålen på ett effektivare sätt” (Thornberg & Thelin 2011. s. 6). 

Skolutveckling fokuserar på att få elever att lyckas bättre i skolan genom att analysera 

undervisnings- och lärandeprocesser och de villkor eller förutsättningar i skolan som stödjer 

arbetet med dessa processer. Arbete med skolutveckling kan initieras antingen ovanifrån 

genom till exempel Skolverket, skolchefer eller områdeschefer. Arbetet kan också initieras 

underifrån eller inifrån genom till exempel skolledare, lärare och eventuellt elever och 

föräldrar. Skolan har möjlighet att som egen organisation driva sin skolutveckling genom 

kollegialt lärande där skolledare och lärare samarbetar för att förbättra och utveckla den egna 

skolan. För att det ska klassas som skolutveckling måste den vara väl förankrad i skolan samt 

att det ska vara relevant för hela skolans verksamhet och vardagsarbetet och inte bara en 

avgränsad del av skolans vardag (Thornberg & Thelin 2011. s. 6).  

 

4.3 Lärande organisations-perspektiv 

 

Katina Thelin för fram ett lärande organisations-perspektiv för skolutveckling där skolans 

medarbetare ökar sin kunskap och blir duktigare på att skapa förutsättningar för barn och 

ungas lärande enligt skolans uppdrag (Thelin 2011. s. 72). En sådan utveckling kräver ett 

kontinuerligt lärande hos skolans personal och att utgångspunkten ligger i skolans 

vardagspraktik samt att det är medarbetarnas förståelse av vad som behöver utvecklas i 

förhållande till de problem och dilemman som de identifierar i deras försök att förverkliga 

skolans uppdrag som utgör grunden för utvecklingsarbetet. Lärande organisations-

perspektivet handlar inte främst om att skolan ska anamma arbetssätt som har fungerat som 

lösning på andras problem eller att utvecklingsarbetet förankras i andras beslut om förändring. 

Anledningen till att det inte rekommenderas är för att det inte är säkert att arbetssätt på andra 

skolor garanterar lösningar på den egna skolans problem samt att ett oreflekterat anammande 

av andras lösningar eller arbetssätt riskerar att leda till att verksamheten inte utvecklar en 

fördjupad förståelse av kopplingen mellan olika sätt att agera och de resultat som skolan vill 

uppnå (Thelin 2011. s. 72-73). Den professionalisering som ska agera som verksamhetens 
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grund riskerar att utebli vid ett oreflekterat utvecklingsarbete.  

 

Ett centralt begrepp som är viktigt för att beskriva det lärande som sker inom den lärande 

organisationen och som utgör grunden för skolans verksamhetsutveckling är organisatoriskt 

lärande. Begreppet innebär: ”ett kontinuerligt, gemensamt och systematiskt lärande som leder 

till förändringar i medarbetarnas (lärares och skolledares) sätt att tänka om och förstå det egna 

vardagsarbetet, eller någon aspekt av den, såväl som i sättet att agera inom ramen för den 

egna praktiken” (Thelin 2011. s. 73). Idén om den lärande organisationen hänger ihop med 

idén om att lärare, eller skolledaren, forskar i sin egen vardagspraktik i skolan. Likt andra 

forskare är tanken att skolans medarbetare ska samla in material för att få ett underlag för att 

kunna förstå vad som sker i praktiken. Underlaget kan förutom egna erfarenheter, som inom 

ett lärande organisation-perspektiv utgör själva grunden för lärande, även bestå av 

observationer, loggboksanteckningar, intervjuer och enkäter (Thelin 2011. s. 73). De flesta 

lärande organisationsteoretikerna betonar vikten av att lärandet inte begränsar sig till sättet att 

tänka om och förstå skolverksamheten utan att det också ska leda till faktiska förändringar när 

det gäller att organisera och agera i verksamheten. 

 

Utvecklingsarbetet vilar inte främst på enskilda individers lärande i form av kompetens-

höjande insatser såsom kurser eller föreläsningar. Tonvikten ligger istället på att skapa 

förutsättningar för ett gemensamt lärande, team learning (Thelin 2011. s. 72-74). Gemensamt 

lärande handlar om att medarbetarna samlas gemensamt för att försöka lösa ett problem eller 

försöka komma fram till nya sätt att organisera arbetet som är ändamålsenligt i förhållande till 

uppdraget och nya sätt att agera i förhållande till sin vardagspraktik. Medarbetarna måste 

acceptera att människor förstår saker på olika sätt och att det måste finnas en vilja att 

tillsammans utforska och vilja förstå verksamheten. Det är där som det gemensamma, 

organisatoriska lärandet sker.  

 

Thelin skriver att variation är en tillgång och en förutsättning för det gemensamma lärandet. 

Det finns vissa faktorer som är viktiga för att skapa en adekvat variation där medarbetarna kan 

se saker på nya sätt. Den enskilda skolan har i sig en viktig roll som organisation att skapa 

möjligheter för möten och samarbeten mellan olika kategorier av lärare samt att det bildas 

lärargrupper eller lärarlag. Där kan medarbetare samlas i grupper regelbundet för att lära av 

varandra kring gemensamt angelägna problem eller frågor som har identifierats i 

skolvardagen när de har försökt förverkliga skolans uppdrag (Thelin 2011. s. 74).  
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En gemensam vision och förståelse tillsammans med variationen är nödvändigt för att skapa 

förutsättningar för organisatoriskt lärande. Medarbetarna gör medvetna val bland olika 

tänkbara lösningar och valen bygger på gemensamma insikter kring vad som ska uppnås. 

Enligt Thelin ersätter en gemensam fördjupad förståelse av helhetsidén till stora delar behovet 

av planer gällande vägledning av medarbetarnas sätt att agera samtidigt som det skapar 

förutsättningar för ett annat ledarskap än det som av tradition brukar förekomma i skolan 

(Thelin 2011. s. 75). Den gemensamt utformade visionen kan agera vägledande i olika 

situationer så att lärare inte nödvändigtvis behöver rådfråga rektor. Det leder enligt Thelin till 

att rektorer i mindre utsträckning bör tala om för medarbetare hur de ska agera.     

 

4.4 Ledning, styrning och elevers kunskapsbildning  

 

Hans-Åke Scherp diskuterar lärare och skolledares syn på utvecklingsarbete som han menar 

ofta uttrycker en tidsaspekt, det är mycket annat som ska hinnas med i skolvardagen samtidigt 

som utvecklingsarbetet ska genomföras och att det därför riskerar att särskiljas från 

vardagsarbetet i skolan (Scherp 2011. s. 110). När lärare och skolledare ska beskriva vilka 

faktorer som de anser vara betydelsefulla för utvecklingsarbetet så ger de en bild som illa 

stämmer överens med föreställningar som har uttryckts på central nivå, det vill säga att planer, 

utvärdering, mål, kontroller och inspektioner gynnar skolutvecklingen (Scherp 2011. s. 110). 

Enligt Scherp så nämner inte lärare skolplaner, verksamhetsplaner eller arbetsplaner som 

viktiga i det vardagliga förbättringsarbetet på skolorna. Forskarsamhället har även lyft fram 

svårigheterna med och en kritik mot målstyrning som påverkansstrategi. Utifrån ett lärar- och 

skolledarperspektiv så blir skolutveckling problembaserad. Skolutveckling tar sin början i 

vardagsverksamheten och de problem och dilemman som lärare och medarbetare möter. 

Scherp sammanfattar skolutveckling: ”skolutveckling blir därmed ett systematiskt 

kvalitetsarbete där kvalitetsredovisning utgör dokumentationen av de lärdomar man gör om 

hur man på bästa sätt kan bidra till barnens lärande och utveckling i relation till skolans 

uppdrag” (Scherp 2011. s. 111).  
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4.5 Kvalitet i elevers kunskapsbildning 

 

Varje kommun och skola har ett behov av ett system för kvalitetsutveckling och ett system för 

resultatuppföljning. En av förutsättningarna för kvalitetsutveckling är resultatuppföljning. 

Mätningar och bedömningar av resultat måste vara kopplade till väsentliga kvaliteter. 

Resultatuppföljningens utformning ska inte få negativa effekter på kvalitetsutvecklingen. 

Något som är ytterst centralt för utformningen av resultatuppföljningen är synen på kvalitet 

och hur kvalitetsbegreppet definieras. Enligt en del så definieras och mäts kvalitet som 

elevprestationer på standardiserade nationella prov. Teoretiker inom forskningen om 

skoleffektivitet menar att kvalitetsfrågan är oproblematisk då framgång definieras med 

utgångspunkt i det som faktiskt är föremål för skolans och lärarnas bedömning så som 

examensresultat, betyg och nationella prov (Scherp 2011. s. 111).   

 

Forskare inom skolutveckling har en annan syn på kvalitetsbegreppet och kvalitet i skolan. De 

menar att kvalitet i förhållande till kunskapsbildning innebär att eleverna även ska utveckla 

till exempel:  

- Vilja och lust till fortsatt arbete. 

- Kritiskt tänkande, samarbetsförmåga, kreativitet, självständighet och god 

problemlösningsförmåga. 

- Ett demokratiskt förhållningssätt. 

 

Forskare med den synen menar att standardiserade betygskriterier i kombination med prov 

kan höja resultaten om eleverna fokuserar på dessa men att det kan komma på bekostnad av 

andra kunskapsområden såväl som personlig och social utveckling (Scherp 2011. s. 111-112).            

 

5. Metod 

 

5.1 Intervjumetod 

 

Undersökningen grundar sig på en kvalitativ analysmetod i form av intervjuer (Denscombe 

2016. s. 383). Som tillvägagångssätt användes en semistrukturerade intervjumetod. 

Semistrukturerade intervjuer bygger på en på förhand fastställd lista med frågor som ska 

avhandlas men att den som intervjuar är flexibel och kan låta den som intervjuas utveckla sina 
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idéer och utveckla sina synpunkter gällande de ämnen som diskuteras (Denscombe 2016. s. 

266). Analysmetoden som kommer att användas är en hermeneutisk analysmetod då den 

lämpar sig för att tolka, förstå och skapa mening kring varför något sker (Allwood & Erikson 

2017. s. 109).     

 

Anledningen till att intervju valts som undersökningsmetod är för att undersökningen ämnar 

ta reda på lärarnas åsikter på djupet och låta deras åsikter, erfarenheter, känslor och 

uppfattningar få komma fram och liggande till grund för den kommande analysen. Intervju 

lämpar sig också bra som metod då den gör det möjligt att studera komplexa fenomen och 

komplexa frågor där det är möjligt att få en ingående förståelse och tillgång till privilegierad 

information där intervjupersonerna kan bidra med erfarenheter från sin position som lärare 

och ge värdefulla insikter i hur systemet ser ut (Denscombe 2016. s. 265). Intervju som metod 

handlar enligt Jan Trost om att se verkligheten så som den vi intervjuar ser den och att utefter 

det tolka vad det innebär utifrån det givna teoretiska perspektivet och den givna situationen 

(Trost 2011. s. 33). Validiteten i data som framkommer under intervjuerna kan ha både för- 

och nackdelar. Fördelen är att intervjun genomförs ansikte mot ansikte och det finns en 

direktkontakt där data kan kontrolleras under intervjun gällande riktighet och relevans. 

Nackdelen gällande validiteten är att intervjuer bygger på vad människor säger snarare än vad 

de gör. Risken finns att vad människor säger att de inte gör per automatik förmodas återspegla 

sanningen (Denscombe 2016. s. 389).  

 

En av undersökningens frågeställningar är hur lärarna påverkas i sin lärarroll av det 

systematiska kvalitetsarbetet. En sådan frågeställning är svår att svara på om en kvantitativ 

metod hade använts då det hade begränsat respondenternas möjligheter att bygga ut sina 

tankar och ge svar kring underliggande faktorer som kan bidra till en djupare förståelse. 

Intervjuer kan vara en kostsam datainsamlingsmetod då potentiella intervjupersoner kan vara 

svåra att få tag på eller ha lite tid att avvara för en eventuell intervju eller att 

intervjupersonerna är utspridda över stora geografiska områden vilket kan leda till höga 

resekostnader (Denscombe 2016. s. 264). Den här undersökningen är dock ett småskaligt 

forskningsprojekt där det kommer vara mellan 5-8 personer som intervjuas och där samtliga 

personer jobbar inom samma kommun i Blekinge län.  
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Undersökningen grundar sig i samtalsintervjuer med verksamma gymnasielärare i 

samhällskunskap. Det som är kännetecknande för samtalsintervjuundersökningar är att de 

öppnar upp för oväntade svar som i sin tur ger möjligheter till uppföljningar (Esaiasson et al. 

2012. s. 251). Vid intervjuer så kan det framkomma svar som är oväntade men intressant för 

undersökningens syfte. Som exempel så kanske en lärare ger svaret att det systematiska 

kvalitetsarbetet inte fungerar alls och att det beror på att personer i personalen är rädda. Det 

kan uppfattas som ett oväntat svar att det systematiska kvalitetsarbetet inte fungerar på grund 

av rädsla. Fördelen är att intervjusituationen då öppnar upp för följdfrågan varför personer i 

personalen är rädda. De kanske då svarar att det är för att personalen inte vågar framföra kritik 

mot hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs eller förslå förbättringar för att de då riskerar 

att hamna i konflikt med rektorn och riskerar sin position och trygghet på skolan då de 

upplever rektorn som auktoritär och att kolleger tidigare har drabbats negativt när de framfört 

kritik. Nu är det här bara ett teoretiskt resonemang men kärnan är ändå att intervju-

undersökningar möjliggör sådana djupgående utläggningar och motiveringar till varför det 

systematiska kvalitetsarbetet kanske inte fungerar på skolan. Det hade vid fråge-

undersökningar varit svårt att få så utvecklade svar då frågeundersökningar till sin natur är 

mer begränsade (Esaiasson et al. 2012. s. 251). Esaiasson et al. menar att skillnaden mellan 

frågeundersökningar och samtalsintervjuundersökningar är att frågeundersökningar arbetar 

med problemformuleringar som handlar om frekvens, hur ofta ett fenomen förekommer. 

Samtalsintervjuundersökningar arbetar med problemformuleringar som handlar om 

synliggörande, alltså hur ett fenomen gestaltar sig (Esaiasson et al. 2012. s. 252). Ytterligare 

en skillnad är att intervjusituationen leder till ett ökat samspel och en interaktion mellan 

forskaren och intervjupersonen vilket också kan ha sina fördelar då aspekter så som 

kroppsspråk och intervjupersonens respons på vissa frågor kan indikerar hur bekväm 

intervjupersonen är att svara på vissa frågor eller om följdfrågor är lämpliga att ställa under 

den rådande situationen. Sådana aspekter går inte att få fram eller dra nytta av vid en 

frågeundersökning. En nackdel som kan finnas med att göra intervjuer ansikte mot ansikte är 

intervjuareffekten. Det finns en risk att de som intervjuas ger svar som de tror stämmer med 

det som intervjuaren förväntar sig (Denscombe 2016. s. 271). Det finns också en risk att 

intervjupersonerna upplever vissa frågor besvärande och därför intar en försvarsställning. I 

den här undersökningens fall med systematiskt kvalitetsarbete kan det finnas en risk att 

intervjupersonerna inte vill tala illa om sin arbetsgivare eller att de kan ge en förskönad bild 

av både skolan och lärarens egen insats i det systematiska kvalitetsarbetet. Faktorer som dessa 

kan vara värd att ha i åtanke under undersökningens fortskridande.    
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Metoden samtals- eller intervjuundersökningar med semistrukturerade intervjuer har 

tillhörande nackdelar. En nackdel med att välja intervjuer som insamlingsmetod är att urvalet 

och underlaget för analys grundar sig i ett fåtal personers svar. Intervjuer är en tidskrävande 

metod vilket gör att det är svårt att inkludera flera personer och utvidga underlaget. Det 

begränsade urvalet och fåtalet svarspersoner på endast två skolor som i det här fallet gör det 

svårare att uppnå den nivå av generaliserbarhet som Esaiasson et al. menar är grundläggande 

för empirisk forskning inom statsvetenskap (Esaiasson et al. 2012. s. 27). Ytterligare en 

begränsning i mina möjligheter att göra en generalisering utöver de skolor jag undersöker är 

att mitt urval av intervjupersoner är endast lärare i samhällskunskap. Det gör att det enda jag 

med stöd i materialet kan uttala mig om är hur samhällskunskapslärarna förhåller sig till det 

systematiskt kvalitetsarbetet. Kunskapsbidraget från intervjuerna blir således fem samhälls-

lärares syn på systematiskt kvalitetsarbete från två olika kommunala gymnasieskolor i 

Blekinge län. En utökning av intervjupersoner eller en utökning och inkludering av fler 

gymnasieskolor hade kunnat producera ett material som kunnat möjliggöra en djupare analys 

av situationen kring systematiskt kvalitetsarbete och det hade kunnat möjliggöra en enklare 

och tydligare generalisering av de resultat som framkommer i undersökningen.  

 

En av fördelarna med att använda intervjuer som kvalitativ undersökningsmetod är att det gör 

det möjligt att få en djupare förståelse och kunskap över en händelse och situation och det gör 

det också möjligt att göra en adekvat koppling till hermeneutiken som ligger till grund för 

undersökningen. Hermeneutiken har sina fördelar i att den söker efter djupare förståelse och 

använder sig av förförståelse och den hermeneutiska cirkeln för att förstå ett objekt 

(Lennartsson 2018. 06:55:00-09:00:00). En förförståelse av, i det här fallet en lärares utsagor, 

kan leda till en utökad förståelse av en annan lärares utsagor och åsikter vilket i sin tur kan 

leda till en förförståelse av en annan lärares svar vid intervjun. På så sätt kan lärarnas svar 

skapa en förståelse kring situationen på skolan genom att en hermeneutisk cirkel av förståelse 

skapas. En nackdel med att använda hermeneutiken är att den så beroende av just den typen 

av förståelse som beskrivits ovan. För att kunna tolka en situation så måste en förståelse 

finnas. ”All tolkning som ska skapa förståelse måste på förhand ha förstått det som ska tolkas. 

All tolkning vilar på förståelse” (Kjørup 2009 s. 243). Om jag som forskare inte har en 

korrekt förståelse för lärarnas situation på skolan så blir det svårt för mig att tolka deras svar 

vid analysen av materialet. Även om jag också ska bli lärare så kan mina intervjupersoner 

inneha helt andra erfarenheter som jag inte besitter och därför får svårare att räkna in det i min 

tolkning av deras svar. Deras yrkeserfarenhet över lag eller hur länge de har jobbat på skolan 
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är exempel på erfarenheter som jag inte besitter men som jag enligt hermeneutiken måste ha 

en förståelse för annars riskerar min tolkning av deras svar att inte vara adekvat eller korrekt 

enligt den hermeneutiska cirkeln. 

 

5.2 Urval 

 

Lärarna som intervjuades jobbade på två kommunala gymnasieskolor i Blekinge län. Samtliga 

lärare som intervjuades var alla verksamma som samhällskunskapslärare. Anledningen till att 

enbart lärare i samhällskunskap intervjuades var för att få in en aspekt om framtida 

yrkesrelevans i uppsatsen. 

 

5.3 Datainsamling – tillvägagångssätt 

 

Det första steget i insamlingsprocessen av data var att ta kontakt med en person som är 

verksam samhällslärare på en gymnasieskola och som tidigare varit handledare under en av 

mina praktikperioder. Den läraren kunde i sin tur vidarebefordra ett antal mejladresser till sina 

kollegor i samhällskunskap. Till dessa kollegor skickades sedan ett mejl med ett brev 

innehållandes en intervjuförfrågan och information kring syftet med undersökningen samt 

anonymitetsgaranti. Urvalsgruppen som kontaktades hade som enda kriterie att de var aktiva 

lärare i samhällskunskap på gymnasiet. Faktorer som kön eller ålder vägdes inte in i urvalet 

då det inte har relevans för undersökningens syfte. Brevet skickades till totalt elva lärare varav 

fem svarade och ville delta i undersökningen. Samtliga intervjupersoner jobbade som 

samhällslärare fördelat på två olika kommunala gymnasieskolor. På ena skolan intervjuades 

tre lärare och på andra skolan två lärare. Samtliga intervjuer genomfördes på lärarnas 

respektive arbetsplatser. Med lärarnas godkännande så spelades intervjuerna in med diktafon.  

Intervjuerna bestod av semistrukturerade samtalsintervjuer där ett förberett frågeformulär 

användes. Frågeformuläret var indelat i teman och bestod av både övergripande och 

fördjupande frågor. Frågorna formulerades för att vara av en öppen karaktär och på så sätt 

uppmuntra intervjupersonerna att med egna ord berätta som sina erfarenheter och 

uppfattningar (Dalen 2008. s. 32).  Utifrån vad informanterna svarade så ställdes följdfrågor 

för att få en fördjupande bild av deras erfarenheter och åsikter som de gav kring ämnet som 

behandlades. Att intervjuerna var semistrukturerad öppnade upp möjligheten att följa den 

naturliga väg som informanterna stackade ut och deras svar begränsades inte av en 
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förutbestämd dagordning som ej gick att anpassa.  

 

Materialet består av inspelade intervjuer med fem lärare på två olika gymnasieskolor som 

transkriberats i sin helhet för att kunna genomföra en djupare analys för att hitta 

underliggande strukturer i intervjupersonernas svar (Denscombe 2016. s. 385). De inspelade 

intervjuerna resulterade i 40 sidor transkriberat material som utgjorde underlaget för 

resultatdelen och analysen.  

 

5.4 Forskningsetiska överväganden 

 

Undersökningen följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som fastställdes av Humanistiska-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet 1990. Råden slår fast fyra allmänna huvudkrav när det gäller 

individskyddskravet inom forskning. Kraven består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002. s. 6). Informationskravet 

bygger på att individerna som berörs av forskningen ska informeras om forskningsuppgiftens 

syfte. Informanterna som deltog i studien fick vid den första mejlkontakten veta syfte med 

studien som skulle genomföras samt att syftet upprepades innan intervjun påbörjades. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en studie alltid har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Informanterna blev i brevet samt i anslutning till intervjutillfället informerade om 

att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kunde avsluta sitt deltagande i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet kräver att personer som deltar i undersökningen ska 

ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter förvaras på ett säkert sätt så att 

obehöriga inte kan ta del av dem eller ska kunna identifiera personerna som deltagit i studien 

(Vetenskapsrådet 2002. s. 6). De informanter som deltog i studien blev garanterade 

anonymitet och att deras namn avkodades i det transkriberade materialet. Det insamlade 

materialet förvarades på ett så säkert sätt som möjligt och utom insyn från andra personer. 

Nyttjandekravet innebär att materialet endast får användas i forskningssyfte och att det ej får 

användas för kommersiella syften. För min del som forskare i det här fallet så fyller materialet 

endast ett vetenskapligt syfte samt att resultaten från studien har möjlighet att bidra med 

kunskaper och erfarenhet kring systematiskt kvalitetsarbete inför min framtida roll som lärare 

i samhällskunskap.   
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5.5 Validitet och reliabilitet 

 

Validiteten i en undersökning kan enligt Esaiasson et al. delas in i underkategorierna 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet (Esaiasson et al. 2012. s. 57). Begreppsvaliditet innebär 

att den teoretiska definitionen ska överensstämma med operationella indikatorer det vill säga 

att teoretiska begrepp och operationella mätverktyg ska vara korrekt utformade. 

Resultatvaliditet handlar om att forskaren mäter det som forskaren påstår att hen mäter. Jag 

som forskare i den här undersökningen måste därför försöka utforma frågeformuläret till 

läraren på ett så välanpassat sätt som möjligt i förhållande till undersökningens syfte och 

frågeställningar. Hur väl det har lyckats går att se först när allt material har samlats in. 

Esaiasson et al. diskuterar också extern validitet vilket avser i vilken utsträckning som det är 

möjligt att generalisera slutsatser från en grupp av analysenheter till en annan grupp eller en 

annan kontext.   

 

5.6 Analys av resultaten – tillvägagångsätt 

 

Innan analysen påbörjades transkriberades samtliga fem intervjuer i sin helhet. För att 

analysera materialet användes kartläggningsmetoden. Metoden går ut på att studera ett 

fenomen och att kartlägga samtliga relevanta aspekter av fenomenet (Esaiasson et al. 2012. s. 

272). Aspekterna kan sedan tillsammans med konkreta motiveringar sorteras in i över- och 

underkategorier. Gränsdragningen mellan kategorierna motiveras och underbyggs genom 

belysande citat från informanternas utsagor. Det är forskarens analytiska perspektiv 

tillsammans med intervjumaterialet som skapar indelningarna. För att skapa en ordning och 

struktur mellan kategorierna samt för att kunna urskilja mer djupgående skiljelinjer mellan 

svaren krävs ett analytiskt perspektiv, som i fallet med den här undersökningen är det 

hermeneutiska perspektivet. För att kunna urskilja dessa kategorier så har det transkriberade 

materialet från intervjuerna lästs igenom flertalet gånger för att kunna organisera deras svar 

utefter frågeställningarna. Kategoriindelningen har sedan applicerats på frågeställningarna för 

att se vilka kategorier som kan besvara vilka frågeställningar.    

 

I anonymiseringen av det transkriberade materialet så tilldelades intervjupersonerna koder för 

att särskilja mellan lärarna och de två skolorna. De tre lärarna från den första skolan fick 

koderna 1A, 2A och 3A och de två lärarna från den andra skolan fick koderna 1B och 2B. 
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6. Bakgrund  

 

Nedan följer lite kortfattad bakgrundsinformation gällande vad systematiskt kvalitetsarbete 

innebär och vilka instanser som reglerar och kontrollerar att arbetet bedrivs enligt de 

föreskrifter som finns.  

 

Det systematiska kvalitetsarbete som idag råder har sin grund i de allmänna råd som 

Skolverket gav ut i samband med införandet av den nya läroplanen 2011 och i bestämmelser i 

4 kap. 3-8 §§ skollagen. Syftet med de allmänna råden är att stödja huvudmännens samt 

förskole- och skolenheternas arbete med en ökad måluppfyllelse genom att underlätta för och 

ge vägledning till inblandade aktörer i deras systematiska kvalitetsarbete (Skolverket 2015a. s. 

5). Det systematiska kvalitetsarbetet berör alla som jobbar inom skolans värld samt samtliga 

skolformer inom skolväsendet. Utöver förskola, grundskola och gymnasieskola gäller det 

även andra typer av skolformer, så som särskola, sameskola och vuxenutbildning. Enligt 

skollagen ska inriktningen på det systematiska kvalitetsarbete vara att de mål som finns i 

lagen och i andra föreskrifter och nationella mål uppfyllas (SFS 2010:800). Skollagen ställer 

också krav på att huvudmän, förskole- och skolenheter ska arbeta med det systematiska 

kvalitetsarbetet på ett systematiskt och kontinuerligt sätt med uppföljning av verksamheten 

samt analys av resultaten i förhållande till de nationella målen som finns uppsatta och utefter 

det planera och utveckla utbildningen (Skolverket 2015a. s. 11). Skolverket definierar 

systematiskt och kontinuerligt som att arbetet ska vara strukturerat och uthålligt med ett fokus 

på långsiktig utveckling där utgångspunkten alltid ska vara att identifiera utvecklingsområden 

för att nå en ökad uppfyllelsenivå i relation till de nationella målen (Skolverket 2015a. s. 5). 

Processen med det systematiska kvalitetsarbetet kan karaktäriseras av fyra frågeställningar: 

”Var är vi?”, ”Vart ska vi?, ”Hur gör vi?” samt ”Hur blev det?” (Skolverket 2015b. s. 5).   

 

Det systematiska kvalitetsarbetet är en komplicerad process och det finns inga givna mallar 

för hur varje skola ska bedriva sitt arbete. Skolinspektionen skriver att det är viktigt att 

utgångspunkten för det systematiska kvalitetsarbetet är förutsättningarna för den enskilda 

skolan och att skolan där har friheten att anpassa arbetet efter erfarenheter och behov 

(Skolinspektionen 2018). Det är också Skolinspektionen uppdrag att genomföra granskningar 

och tillsyn av olika skolverksamheter för att kontrollera om de uppfyller de krav som finns i 

skollagen. Skolinspektionen granskar om skolorna bedriver sitt kvalitetsarbete systematiskt, 
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delaktigheten i arbetet samt vilka rutiner och dokumentation som finns. Enligt 

Skolinspektionen är den viktigaste delen av ett fungerande kvalitetsarbete att skolan 

analyserar sin verksamhet och sitt resultat, att analysen relateras till en målsättning samt att 

förbättringsåtgärder sätts in där det behövs. Skolinspektionen har vid sina granskningar funnit 

att det ofta är just den processen som inte fungerar ute på skolorna (Skolinspektionen 2018).  

 

Skolverket skriver att dokumentation är en viktig del av systematiskt kvalitetsarbete för att 

planering, genomförande och analys ska fungera på ett adekvat sätt (Skolverket 2019). 

Samtliga involverade i arbetet ska delta i dokumentationsarbetet. En central aspekt gällande 

systematiskt kvalitetsarbete är delaktigheten. Inkluderingen och delaktigheten av samtliga 

som berörs av det systematiska kvalitetsarbetet är av stor betydelse för att det ska leda till 

hållbara förändringar samt att genomförandet och informationsspridningen underlättas 

(Skolverket 2019). Inblandade aktörer kan även känna en ökad känsla av mening och 

sammanhang om de känner en delaktighet i arbetet och det kan leda till att de lättare kan ta till 

sig nya arbetssätt och arbetsformer.   

 

Jan Håkansson, docent i pedagogik,  har undersökt och diskuterat systematiskt kvalitetsarbete 

inom gymnasieskolan. Han skriver att det finns 18 olika nationella program som alla har olika 

karaktär vilket påverkar hur det systematiska kvalitetsarbetet läggs upp och genomförs 

(Håkansson 2017. s. 160). I skollagen används dock begreppet enhet vilket i kontexten av 

gymnasieskolan innebär att det är vanligt förekommande att flera program ingår i enhetens 

kvalitetsarbete. Det finns också gemensamma nämnare mellan programmen som är väsentliga 

när det gäller grunderna för systematiskt kvalitetsarbete. I Gy11s läroplan så finns det 

övergripande mål och riktlinjer för samtliga program. Gällande utveckling av verksamheten 

så står det i läroplan: ”skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de nationella 

målen. Detta kräver att verksamheten ständigt prövas och att resultaten följs upp och 

utvärderas samt att olika metoder prövas, utvecklas och utvärderas” (Skolverket 2011). 

Håkansson skriver att enligt hans erfarenhet så är det arbetet inom programmen som utgör 

grunden för det systematiska kvalitetsarbetet. Inom programmen så finns det 

programspecifika delar så som programgemensamma ämnen, programfördjupning samt 

individuella mål och val för programmet (Håkansson 2017. s. 160). Till skillnad från 

grundskolan är gymnasieutbildningen inte lika innehållsligt enhetlig och det är därför av stor 

vikt att hitta en balans mellan det som är programspecifikt och det som är 

gymnasiegemensamt i det systematiska kvalitetsarbetet.    
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Det intryck av oenighet och att personalen ibland kunde upplevas som oengagerad gällande 

systematiskt kvalitetsarbete på gymnasieskolan som jag fick under mina VFU-perioder är 

något som även Håkansson tar upp och diskuterar. Han menar att hans mångåriga erfarenhet 

av att ha arbetat med gymnasieskolor är att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet i 

alltför för hög grad ofta inriktas på gymnasiegemensamma delar (Håkansson 2017. s. 160). 

Det leder till att medarbetare riskerar att tappa intresset och engagemanget eftersom att det 

systematiska kvalitetsarbetet är generellt inriktat och därför anser medarbetarna att arbetet 

ändå inte gäller deras program och det som är viktigt för deras utveckling. Håkansson menar 

dock att det inte är bra med ett systematiskt kvalitetsarbete som bygger på alltför 

programspecifika förutsättningar. Enligt Håkansson bör systematiskt kvalitetsarbete, oavsett 

verksamhet, genomsyras av tvärgemensamma analyser och dialoger som kan leda till lärande 

och kvalitetsförbättringar där konstruktiv konkurrens som bygger på samarbete, jämförelser 

och lärande både inom och mellan programmen bygger upp en grund till det systematiska 

kvalitetsarbetet (Håkansson 2017. s. 160).   

 

7. Resultat och analys 

 

Resultaten kommer att presenteras utefter frågeställningar var och en för sig. Löpande under 

varje frågeställning kommer resultaten kopplas till lärarnas utsagor och citat kommer att 

användas som stöd till resultaten. Intervjupersonernas utsagor kommer inte att delas upp var 

för sig utan blandas genomgående under resultatdelen för att på sätt skapa en förståelse för 

lärarnas olika uppfattningar och erfarenheter. Lärarnas utsagor kommer presenteras enligt den 

kodning som skapades inför transkriberingen av intervjuerna. De tre lärarna från den första 

skolan fick koderna 1A, 2A och 3A och de två lärarna från den andra skolan fick koderna 1B 

och 2B. Resultaten kommer också kontinuerligt att återkopplas till teori, tidigare forskning 

och bakgrundsavsnittet. Till varje frågeställning hör också en analys av resultaten. Efter 

resultat- och analysdelen följer en sammanfattande diskussion.  
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7.1 Hur organiseras det systematiska kvalitetsarbetet på två 

gymnasieskolor i Blekinge län i förhållande till Thelins lärande 

organisations-perspektiv? 

 

En central del av det lärande organisations-perspektivet är begreppet team learning som 

bygger på att skapa förutsättningar för ett gemensamt lärande. Medarbetarna samlas och 

arbetar gemensamt för lösa problem eller finna nya sätt att organisera arbetet ändamålsenligt i 

förhållande till uppdraget och sin vardagspraktik. 1A berättar att lärarna är indelade i 

arbetslag med ansvariga arbetslagledare. Ledarna träffas med skolledningen en gång i 

månaden för att få direktiv att föra vidare ner till lärarna i arbetslagen. Det arbetssättet 

bekräftas också av 2A som säger att de brukar träffas i ämnesgrupper och diskutera till 

exempel hur de ska pröva och bedöma kunskap och utveckla ett gemensamt synsätt som ska 

förbättra rättssäkerheten för eleverna. Även den tredje läraren på skolan, 3A, bekräftar att 

lärarna ibland träffas för att diskutera nya metoder att undervisa eller bedöma. Till exempel 

har lärarna i samhällskunskap träffats för att skapa nya undervisningsupplägg inför 

kommande EU-val. Samtliga tre lärare på skolan bekräftar att skolan bedriver ett organiserat 

lärande på det sätt som Thelin benämner som team learning (Thelin 2011. s. 72-74).  

 

Lärarna lyfter dock upp andra intressanta aspekter när de beskriver hur skolan arbetar med sitt 

systematiska kvalitetsarbete. Skolan använder sig av arbetslag och ämnesgrupp men lärarna 

som intervjuats nämner också att de upplever från skolledningens håll att arbetet är ganska 

ostrukturerat. 1A säger att skolledningen ger fria tyglar vilket lätt leder till att det springs på 

många bollar samtidigt som läraren väljer att uttrycka det. 2A säger: ”I huvudsak så tycker jag 

att det är väl inte direkt organiserat på ett sätt så att man har en struktur kring det. Utan det är 

nog relativt individuellt. Däremot har vi en dialog kring det. Hur vi ska arbete och att vi 

försöker utbyta erfarenheter” (Lärare 2A 2019). 2A säger att det händer att lärarna diskuterar i 

tvärvetenskapliga ämnesgrupper men att rektorn inte har någon övervakande roll utan 2A 

upplever att enskilda lärare är rätt utlämnade till sig själva. 3A säger att samtalen mellan 

lärarna kring förbättring i undervisningen och i vardagsarbetet sällan sker genom någon 

formell avstämning utan det blir ofta ett vardagligt samtal. Lärarnas sätt att beskriva ett 

kvalitetsarbete som är ostrukturerat och sporadiskt går att koppla till Thelins lärande 

organisations-perspektiv. Thelin menar att det finns vissa grundläggande aspekter för 

organisatoriskt lärande och för skolans verksamhetsutveckling. För att det ska gå att 
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klassificera som organisatoriskt lärande ska det vara ett kontinuerligt, gemensamt och 

systematiskt lärande som leder till förändringar i skolans verksamhet och i lärare och 

skolledares sätt att tänka om och förstå vardagsarbetet (Thelin 2011. s. 73). Det går att tolka 

som nästa rakt motsatt beskrivning av den verksamhetsmiljö som lärarna på skola A ger en 

bild av i sina utsagor. Lärarna ger en bild av en skola där kvalitetsarbetet saknar den 

kontinuitet och systematik som Thelin menar är grundläggande för att en organisation ska 

kunna utveckla sin verksamhet och skapa ändamålsenliga förändringar.  

 

Att lärarna på skola A upplevde att skolans systematiska kvalitetsarbete var ostrukturerat och 

inte skedde på skolnivå går att koppla till de resultat som Adler och Komstedt kom fram till i 

sin undersökning. De fann att lärarna de intervjuat om systematiskt kvalitetsarbete upplevde 

att arbetet var ostrukturerat och att arbetet ofta var upp till varje lärare att bedriva på 

klassrumsnivå (Adler & Komstedt 2016. s. 4). Det är liknande den bild som lärarna på skola 

A ger om hur situationen ser ut på deras skola. Lärarnas situation ser alltså inte ut att vara 

unik just för skola A utan en upplevde en otydlighet och enskilt ansvar för läraren fanns även 

på skolan som Adler och Komstedt undersökte.     

 

Lärarnas utsagor från skola A kan vara intressanta att sätta i perspektiv till utsagorna från 

lärarna från skola B. Som ingångspunkt i den komparationen mellan skolorna kan man 

använda ett citat från en av de första lärarna som intervjuades på skola A. Läraren hade jobbat 

på både skola A och B och hade stor kunskap och erfarenhet av skolverksamheten i den 

berörda kommunen där båda skolorna fanns. 1A berättar att rektorerna i skolområdet träffas 

sinsemellan för att diskutera hur skolutveckling och kvalitetsarbete ska drivas framåt i 

kommunen. ”Hur ska vi göra så att det bli så likvärdigt som möjligt på skolorna och att vi 

tänker lika och där är ju inte rektorerna ense och sen så ska de komma till sina respektive 

skolor och förmedla det till oss. Säger man samma saker då? Det beror ju på hur man har tagit 

emot det på sitt eget möte och sen blir det mindre grupper. Så det är ju svårt att nå ut till alla” 

(Lärare 1A 2019). Enligt lärare 1A så finns det stora skillnader i kommunen mellan skolorna 

när det gäller systematiskt kvalitetsarbete och hur det bedrivas på respektive skola.  

Lärare 1B:s utsaga vittnar om en annan struktur på kvalitetsarbetet jämfört med lärarna på 

skola A. 1B kommenterar hur arbetet struktureras med följande kommentar: ”Utgångspunkten 

är så som jag ser det, nu är ju jag ganska ny på den här skolan men det är ju ändå så att 

skolledningen har ett, tycker jag väldigt tänk, ett tydligt tänk kring vilka områden vi behöver 

förbättra oss i. Om vad vi behöver stärka oss i och därmed också både uppföljning och 
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utvärdering” (Lärare 1B 2019). Lärarna på skola B delas in i utvecklingsgrupper där varje 

grupp ansvarar för ett utvecklingsområde var, till exempel källkritik. Skolledningen delegerar 

arbetet ut i grupperna och sedan går rektorerna ut i grupperna för att överse arbetet och delta i 

diskussionerna för att sedan göra en sammanställande analys. 2B som är ledare i en av dessa 

utvecklingsgrupper berättar att de träffas 14 gånger per läsår 2 timmar åt gången. Arbetet i 

grupperna bygger på fortbildningsmaterial från Skolverkets hemsida. I utvecklingsgrupperna 

diskuteras övergripande systematiskt kvalitetsarbete som berör alla ämnen men utöver det så 

har lärarna även ämnesgrupper där varje ämne för sig utvecklas och utvärderas. Lärare 1B och 

2B ger en bild i sina utsagor av en skola som bedriver ett kvalitetsarbete som är tydligt 

strukturerat från skolledningens håll och som sker kontinuerligt flera gånger varje läsår på 

både verksamhetsnivå och ämnesnivå.  

 

Skola B förefaller bedriva ett kvalitetsarbete som ligger närmare Thelins lärande 

organisations-perspektiv. En regelbundenhet i mötestillfällen för skolans medarbetare är en 

viktig del av en lärande organisation som skapar möjligheter för medarbetarna att diskuterar 

och lösa problem eller hinder i deras arbete att förverkliga skolans uppdrag (Thelin 2011. s. 

74). Vid en komparation av lärarnas utsagor från respektive skola så förefaller det vara stora 

skillnader i hur skolorna organiserar sitt kvalitetsarbete utifrån Thelins lärande organisations-

perspektiv. Skola B har en tydlig struktur där skolledningen tydligt delegerar det systematiska 

kvalitetsarbetet ut i olika arbetsgrupper. Arbetet har också en tydlig kontinuitet och systematik 

där lärarna och skolledarna regelbundet träffas för att diskutera och lösa problem samt arbeta 

verksamhetsutvecklande. Skola A har ett kvalitetsarbete som enligt intervjupersonerna är 

mindre regelbundet och det finns inte en kontinuitet i uppföljningen av arbetet. ”Men annars 

brukar det vara antingen i början av läsåret eller summerande avslutande i slutet av läsåret, 

där man pratar då om hur man ska öka då både måluppfyllelse och kvalitet i arbetet och att 

lärare delar med sig och får synliggöra vad man gör och vad man kan förbättra och så vidare 

(Lärare 3A 2019). Samtliga lärare som intervjuats på skola A är samstämmiga i att 

kvalitetsarbetet inte sker på ett så pass strukturerat sätt som de hade önskat och att 

skolledningen inte överser arbetsprocessen på ett klart och tydligt sätt. 

 

Att rektor inte är inne och detaljstyr arbetet på skola A är dock inte enbart negativt utifrån det 

lärande organisations-perspektivet. Medarbetarna diskuterar gemensamt mellan olika 

alternativ och lösningar på problem för att komma fram till en gemensam vision om vad som 

ska uppnås. En fördjupad gemensam förståelse av verksamhetens helhetsidé kan ersätta 
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behovet av traditionellt ledarskap när det gäller planlagd vägledning av medarbetarna (Thelin 

2011. s. 75). Skolledningen på skola A bedriver ett kvalitetsarbete som det går att tolka ligger 

nära den aspekten av en lärande organisation som en gemensamt utarbetade förståelse och 

problemlösning hos medarbetarna utgör. Thelin menar att om ett sådant klimat skapas bland 

medarbetarna så minskar följaktligen rektorernas behov av att i omfattande utsträckning tala 

om för medarbetarna exakt hur de ska agera i varje situation (Thelin 2011. s. 75).  

 

Problematiken som kan uppstå med det förhållningssätt som Thelin beskriver ovan är att det 

bygger på att medarbetarna klarar av att utarbeta och komma fram till en gemensam 

arbetsplan och vision. Risken är att lärarnas syn på verksamheten och vilka insatser som 

behöver genomföras är splittrad och att det kan bli problem att enas under samma synsätt. Just 

det scenariot vittnar 2A om. När läraren diskuterar hur kollegiet diskuterar systematiskt 

kvalitetsarbete så säger hen: ”Lyfts det så lyfts det i arbetslag eller ämnesgrupp och där 

märker man ibland hur det spretar men som sagt, i botten så har vi en någorlunda samsyn 

skulle jag vilja säga” (Lärare 2A 2019). Den bilden ger lärare en fördjupad förståelse av när 

hen diskuterar hur det systematiska kvalitetsarbetet prioriteras på skolan: ”Jag tycker väl inte 

riktigt att det prioriteras och jag tycker inte heller att man kanske har en samsyn, just kring 

hur det ska prioriteras heller. Det är litegrann, det skulle behövas en struktur kring hur man 

arbetar med det. En återkommande struktur kring hur man arbetar med det och det borde 

skolorna har riktlinjer kring uppifrån också” (Lärare 2a). Det verkar som att skola A ännu inte 

har lyckats nå den gemensamma och överenskomna samsyn som krävs för att Thelins teori 

som beskrivits ovan ska fungera. Risken blir att skola A hamnar mellan ett icke-strukturerat 

kvalitetsarbete och en arbetsvision bland medarbetarna som inte är väl förankrad.  

 

Utifrån Thelins lärande organisations-perspektiv tillsammans med intervjupersonernas utsagor 

så verkar det vara stor skillnad mellan skolorna hur de arbetar med sitt kvalitetsarbete. Skola 

B förefaller bedriva ett kvalitetsarbete som har strukturerats av skolledningen och som sedan 

utvärderas. Skola A förefaller lägga ett större fokus vid den individuella lärarens ansvar över 

kvalitetsarbetet. Att det blir en sådan skillnad mellan hur två skolor väljer att strukturera sitt 

arbete är en naturlig process och utveckling. Skolinspektionen skriver att det systematiska 

kvalitetsarbetet är en komplicerad process. Det är viktigt att varje skolas kvalitetsarbete tar sin 

utgångspunkt i varje enskild skolas förutsättningar och att skolan har friheten att anpassa sitt 

kvalitetsarbete efter erfarenheter och behov (Skolinspektionen 2018). Ett oreflekterat 

anammande av andra skolors arbetssätt är något som Thelin också diskuterar och menar inte 
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är en del av en lärande organisation. Det arbetssätt som har fungerat på en skola garanterar 

inga lösningar på problem som andra skolor har. Att skolan oreflekterat anammar andra 

skolors arbetssätt kan också leda till att skolan inte utvecklar en förståelse mellan hur olika 

sätt att agera och lösa problem leder till olika resultat i förhållande till de mål som skolan vill 

uppnå (Thelin 2011. s. 72-73). Att skolor väljer att agera på olika strukturella sätt så som 

skola A och B gör är alltså en naturlig utveckling enligt både Thelins lärande organisation-

perspektiv och Skolinspektionens riktlinjer.  

 

7.2 Vilka för- och nackdelar ser lärare med det systematiska 

kvalitetsarbetet? 

 

De för- och nackdelar med det systematiska kvalitetsarbetet som lärarna har redogjort för i 

sina utsagor har kopplingar till den struktur av kvalitetsarbetet som skolorna har valt och det 

hör även ihop med den diskussion som förts ovan. En central aspekt som samtliga 

intervjuperson berör när det gäller nackdelar med det systematiska kvalitetsarbetet är 

tidsaspekten. Lärarna utsagor visar att sättet de diskuterar tidsaspekten skiljer sig åt, både 

mellan lärarna och mellan skolorna. Deras sätt att beskriva tidsaspekten är också möjlig att 

koppla till Billetts organisationsteori vilket kommer presenteras nedan.  

 

Lärare 1A menar att det kan vara svårt vid arbetsplatsmöten att få in diskussioner om 

systematiskt kvalitetsarbete då det ofta finns mycket annat som ska diskuteras och 

kvalitetsarbetet hamnar mot slutet av mötet när det är lite tid kvar. ”Vi har stora APTer och så, 

då är det så mycket som ska behandlas. Så att sista punkten är övriga frågor då kan det vara 

saker som jag kanske vill berätta, vår EU-dag och sådär sen är det jättemånga fler som vill 

säga saker men då har de stora grejerna tagit så lång tid och det måste det ju få göra men vi 

kanske sitter där och bara väntar men vi måste gå vidare” (Lärare 1A 2019). 1A menar att 

lärare ofta är stressad av deras övriga förpliktelser och att det påverkar diskussionerna om 

systematiskt kvalitetsarbete under de tillfällen som finns. ”Att ganska många lärare har så fullt 

upp med sin undervisning bara […] och så har man ett ämne till, oftast historia, då är huvudet 

så otroligt fullt med andra grejer och så ska man sätta sig på ett möte och prata om 

systematiskt kvalitetsarbete då är det rätt många som stänger av tror jag” (Lärare 1A 2019). 

Det är alltså inte bara fråga om att mötestiden upplevs vara för kort för att på djupet och på ett 

adekvat sätt kunna behandla problem och frågor som berör systematiskt kvalitetsarbete utan 
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även att lärarnas förpliktelser utanför drar energi från deras engagemang under själva 

mötestiden. En sådan bild av trötthet under mötestid på grund av stress och övrig verksamhet 

under dagen är något som även 2B diskuterar. Skola B har valt att förlägga sina 

arbetsplatsmöten till eftermiddagen mellan klockan 15-17 efter att den ordinarie 

undervisningen och skolverksamheten är klar för dagen. 2B säger att personalen då kan vara 

trött redan när mötet börjar och att engagemanget och delaktigheten under mötet påverkas av 

det. ”Det ligger mellan klockan 15-17 på eftermiddagen och man är trött eller man är inte som 

mest på G då och då tror jag lärare, lite som elever eller som människor är mest, är man i en 

utvecklingsgrupp där man känner att man är hundra procent engagerad så blir det ju därefter 

så att säga, där sticker ju inte vi ut på nåt sätt” (Lärare 2B 2019). Lösningen för att få ett 

effektivare systematiskt kvalitetsarbete är enligt 1B inte nödvändigtvis mer tid i timmar utan 

en omfördelning av den tid som redan är avsatt för kvalitetsarbetet. 1B bekräftar den bild av 

trötthet bland personalen som 2B ger uttryck för och önskar att tiden skulle varieras: ”Kanske 

mer varierad tid. Vi har ju alltid haft då kan man säga slutet på dagen, då är man lite mör. Jag 

kan väl säga såhär att jag inte alltid är säker på att skolan, då pratar jag generellt om skolor jag 

har varit på, alltid behöver mer tid till kvalitetsarbete men olika tid. Alltså tid vid olika 

tillfällen” (Lärare 1B 2019).  

 

Att tidsaspekten påverkar utvecklingsarbetet är något som även Scherp diskuterat. Scherp 

menar att lärare och skolledare i diskussioner kring systematiskt kvalitetsarbete ofta uttrycker 

att det finns en tidsaspekt då det alltid är så mycket annat som ska hinnas med varje dag 

samtidigt som kvalitetsarbetet ska genomföras (Scherp 2011. s. 110). Tidsaspekten som alltid 

finns med gör att det finns en risk att utvecklingsarbetet distanseras från vardagsarbetet i 

skolan och skjuts på framtiden.  

 

Tidsaspekten av systematiskt kvalitetsarbete som lärarna diskuterar i sina utsagor och lyfter 

fram som en av de nackdelar som de ser med arbetet är alltså inte bara en avsaknad av tid utan 

även hur skolorna väljer att planera sin mötestid för medarbetarna. Hur mötestiden för 

systematiskt kvalitetsarbete presenteras och görs tillgänglig för de anställda är en viktig del av 

hur anställda på en arbetsplats väljer att engagera sig i de uppgifter de förväntas genomföra. 

Billett diskuterar hur arbetsplatser som organisationer kan erbjuda sina anställda vissa villkor 

och förutsättningar som kommer att påverka i vilken utsträckning som de anställda väljer att 

engagera sig i arbetet (Billett 2011. s. 9). Anställda tar del av arbetsplatsrelaterade aktiviteter, 

i det här fallet lärare som deltar i arbetsplatsmöten om systematiskt kvalitetsarbete, och de 
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aktiviteterna kräver individens deltagande. Att individen deltar och engagerar sig är 

betydelsefullt både för verksamheten i sig då individen bidrar med sociala och personliga 

bidrag såväl som för individen som i sin tur lär av arbetsplatsaktiviteter. Skolan som 

arbetsplats och organisation är av dynamisk karaktär och platsspecifika förutsättningar kan 

förändras och det i sin tur kan påverka möjligheterna till socialt lärande och interaktion 

mellan individer. Hur medarbetarna på skola A och B väljer att delta i arbetsplatsmöten om 

systematiskt kvalitetsarbete påverkas alltså av när, var och hur det mötet genomförs samt att 

det även påverkar deras engagemang i de uppgifter som de ställs inför. Förändringar av 

faktorerna när, var, hur och övriga tillhörande platsspecifika faktorer kan påverka 

arbetsplatsen eller organisationens struktur samt hur individer agerar i förhållande till 

organisationen och relationella interaktioner med andra individer inom organisationen. En 

sådan variation av hur tiden avsätts för systematiskt kvalitetsarbete som lärarna på både skola 

A och B ger uttryck för i sina utsagor är en sådan förändring av faktorer som skolorna som 

arbetsplats och organisation kan göra för sina lärare för att få ett ökat engagemang. 

 

2A diskuterar även en annan faktor som hen upplever som en nackdel när det gäller 

struktureringen av arbetsgrupperna som finns kring systematiskt kvalitetsarbete. 2A är som 

lärare i samhällskunskap del av ett relativt stort arbetslag vilket uppskattas av läraren som 

tycker det är en fördel då det finns många kollegor att diskutera och utbyta erfarenheter med 

när det gäller ämnet samhällskunskap. 2A lyfter dock att det hen uppfattar som en fördel i 

form av storleken på ämneslagen kan vara en nackdel för kollegor i andra ämnen: ”Nackdelen 

är ju att det handlar om att klimatet i ämneslagen, arbetslagen måste utbyta den erfarenheten. 

Finns inte den så brister hela det systemet om vi nu ska kalla det ett system eller struktur. 

Samtidigt som också väldigt små arbetslag får ett mindre utbyte givetvis. Ämneslärare som 

har få eller inga ämneskollegor mister också den biten” (Lärare 2A 2019). Att organisera det 

systematiska kvalitetsarbetet i ämneslag så som skola A har gjort kan alltså uppfattas som en 

för- och nackdel samtidigt för olika kollegor beroende på vilket ämne de undervisar i. Lärare 

med få eller till och med inga ämneskollegor riskerar att bli understimulerade i och med att 

det inte finns en naturlig arbetsplatsmiljö där läraren kan diskuterar frågor om systematiskt 

kvalitetsarbete som är relevanta just för lärarens ämne.  

 

Att göra ett konstaterande av för- och nackdelar kring systematiskt kvalitetsarbete som är 

övergripande giltigt för båda skolorna är inte oproblematiskt utan är starkt beroende av flera 

olika faktorer. Det som i lärarnas utsagor har identifierats som för- och nackdelar är påverkat 
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av faktorer så som skolornas struktur när det gäller arbetslag/ämneslag, lärarnas erfarenheter 

av systematiskt kvalitetsarbete och lärarnas interaktion och relation till varandra. Lärare 2A 

ovan menade att ämnesgrupper med få lärare riskerade att negativt påverka utbytet av 

erfarenheter och det kollegiala lärandet mellan lärarna och att det i sin tur kan negativt 

påverka det systematiska kvalitetsarbetet. Lärare 2B är del av en ämnesgrupp med endast tre 

lärare men menar att det snarare är en fördel än en nackdel. ”Nu upplever jag, vi är inte så 

många samhällskunskapslärare här så det underlättar ju så klart men jag tycker vi använder 

väldigt mycket delningskultur och väldigt mycket bollande och alltid samrättning och vi 

jobbar på det sättet att vi jobbar med samma arbetsområde samtidigt. […] Men vi diskuterar 

hur vi ska examinera det och vi diskuterar vad vi tycker att grundfakta eller grundupplägg är 

(Lärare 2B 2019). 2B ser den mindre storleken på ämnesgruppen som en fördel då de enklare 

hjälpa varandra att lösa problem eller gemensamt komma fram till ett undervisningsupplägg 

som samtliga lärare har varit delaktiga i och således är mer benägna att engagera sig i och 

nyttja i sin undervisningsvardag. 2B tycker att en mindre grupp på tre personer fungerar bra 

för dem. När 3A blir tillfrågad vilka för- och nackdelar som läraren ser med sättet som skolan 

organiserar sitt systematiska kvalitetsarbete på så nämns gruppstorleken på arbetslaget som en 

fördel. 3A är del av ett större arbetslag men ser inga nackdelar med det: ”Det funkar nog 

ganska så bra, alltså en del arbetslag är lite större men där jag är just nu så är vi ju sex eller sju 

lärare. Så då är det rätt lätt att kunna kommunicera och vi jobbar väldigt lika och väldigt nära 

varandra så det är enkelt att nå fram till varandra. […] Så den uppdelningen har jag nog inga 

synpunkter på direkt. Det tror jag funkar som vi har tänkt oss (Lärare 3A 2019).  

 

Hur skolorna väljer att strukturera sitt kvalitetsarbete i form av gruppstorlek uppfattas olika 

beroende på vilken lärare som tillfrågas och vilken skola det gäller. 3A tycker att en lite större 

grupp fungerar bra för hen och för gruppdynamiken. 1B å sin sida upplever att gruppstorleken 

på arbetsgrupperna på skola B ibland kan bli för stora och att det påverkar gruppdynamiken 

och kvalitetsarbetet. ”Grupperna har en tendens att bli för stora och jag tycker att vi har haft 

problem med det emellanåt att vi sitter för många, det blir inte så bra diskussioner, vi blir för 

många antal som sitter” (Lärare 1B 2019). Huruvida gruppstorleken uppfattas av enskilda 

lärare som positivt eller negativt är beroende av faktorer så som lärares relation med övriga 

individer i gruppen och tidigare erfarenheter. Det skolan har att erbjuda sina anställda i form 

av möjligheter att delta i och ta till erfarenheter av arbetsplatsmöten är viktiga beståndsdelar 

av arbetsplatsen vardagspraktik (Billett 2011. s. 8). På dessa möten kan lärarna genom en 

effektiv arbetsinsats och problemidentifiering komma fram till adekvata problemlösningar.  
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Samtliga intervjupersoner fick fråga vilka för- och nackdelar de ser med sättet som skolan 

organiserar sitt systematiska kvalitetsarbete. Samtliga lärare har på ett eller annat sätt nämnt 

grupperingarna kring systematiskt kvalitetsarbete, så som utvecklingsgrupper, ämneslag eller 

arbetslag, och hur dynamiken i dessa grupper upplevs som antingen en fördel eller nackdel för 

respektive lärare. Deras utsagor har inte varit entydigt positiva eller negativa till varken större 

eller mindre grupperingar. Några lärare upplevde mindre grupper som bättre då det blev 

intimare och samspelet mellan lärarna blev enklare och gemensamma lösningar kunde skapas. 

En annan lärare menade att ämnesgrupper med få lärare riskerade att påverka kvalitetsarbetet 

negativt då det fanns färre lärare att diskutera och utbyta erfarenheter med. En lärare såg inga 

problem med större arbetsgrupper då deras gruppdynamik med tillhörande relationer och 

interaktioner fungerade väl då de kände varandra väl och kunde kommunicera bra samt att 

läraren kände att arbetsgrupperna gav hen något användbart. En annan lärare uttryckte dock 

att större grupperingar inte fungerade så väl för läraren då diskussioner oftast inte blev så bra 

eller ledde till något välutvecklat och användbart då det var för många lärare i samma grupp. 

Ytterligare en aspekt som flera av lärarna berörde var tidsaspekten. Ett par av lärarna tyckte 

det fanns för lite tid till diskussioner om systematiskt kvalitetsarbete på till exempel 

arbetsplatsmöten då frågor om kvalitetsarbete ofta hamnade sist på dagordningen och därför 

fick lite utrymme. Där ansåg läraren att det var en nackdel att det inte fanns tillräckligt med 

tid för kvalitetsarbetet. Lärarna på skola B ansåg att det fanns tillräckligt med tid vilket var en 

fördel men nackdelen var att tiden låg fel i deras schema. Då arbetsplatsmöten alltid var sent 

på eftermiddagen så blev diskussionerna och effektiviteten lidande på grund av att personalen 

var lite matt redan när den kom till mötet. Där önskade lärarna inte mer tid till kvalitetsarbete 

utan en variation av den tid som redan fanns. Det går alltså inte att dra några raka och tydliga 

slutsatser kring för- och nackdelar med systematiskt kvalitetsarbete då det grundar sig i 

lärarnas subjektivitet och vilken skola det gäller. Det som upplevs som en nackdel för en 

lärare kan upplevas som en fördel för en annan lärare.  

 

7.3 Hur påverkas samhällskunskapslärare i sin lärarroll av det 

systematiska kvalitetsarbetet? 

 

2A menar att systematiskt kvalitetsarbete är en viktig och central del av undervisningen och 

hens roll som lärare: ”Ja, det handlar ju om min trovärdighet i min yrkesutövning i grund och 

botten. […] Det handlar ju nånstans om en produkt som ska levereras och jag tycker om att ha 
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en dialog med eleverna där jag kan relativt kort efter jag gjort nånting få en feedback (Lärare 

2A 2019). Att säkerställa att kvaliteten alltid finns med i undervisningen är viktigt för 2A och 

hens medvetenhet om vikten av en bibehållen kvalitet på undervisningen har ökat ju längre 

läraren har jobbat. Det har för lärarens del skett ett skifte från en säkerhet i den ämnesmässiga 

kunskapen och en osäkerhet i den pedagogiska rollen till en situation där läraren är säker i sin 

pedagogiska roll men måste vara noggrannare med att upprätthålla sina kunskaper i ämnet. 

Läraren säger också att hen har blivit mer medveten om kvalitetsarbete ju längre läraren har 

jobbat: ”Men jag skulle nog säga att jag har blivit mer medveten ju längre tid jag har varit 

lärare skulle jag nog säga. Därför att på ett sätt så har kanske trovärdigheten i min roll, alltså 

när rutinerna har kommit, så nånstans har bibehållandet av kvaliteten blivit viktigare” (Lärare 

2A). Det är för läraren viktigt att utvärdera sin undervisning för att få feedback på hur väl 

undervisningen fungerar som en del i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

2B menar att systematiskt kvalitetsarbete har en stor påverkan på vardagsarbetet och 

undervisningen. Som en del i kvalitetsarbetet är läraren mycket noggrann med att utvärdera 

sin undervisning. Utvärderingarna som läraren gör är på eget initiativ och uppmuntras av 

skolledningen men det är inget krav att lärarna ska göra utvärderingar i sin 

undervisningsvardag. ”De uppmuntrar utvärderingen men sen har jag alltid gjort för att jag 

tycker det är jätteviktigt för mig själv. Jag vill inte ha en undervisning där elever går och säger 

”det här gav mig ingenting eller det här var inte alls på vår nivå”. Jag vill ju göra ett bra jobb 

själv, om man uttrycker det så och då vill jag ha feedbacken” (Lärare 2B 2019). En 

systematisk utvärdering av undervisningen genom elevernas feedback är det som ligger till 

grund för framtida undervisningsupplägg. Kvalitetsarbetet får på så sätt en central roll för 

läraren när kvalitetsarbetet grundar sig på den forskning som läraren gör i sin vardag.  

 

Flera av lärarna väljer aktivt att göra egna undersökningar av sin egen undervisning för att 

kontrollera kvaliteten på sin undervisning och vilka eventuella förändringar som behöver 

göras av undervisningen vilket blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Att lärarna 

forskar i sin vardag är även något som är en del av Thelins lärande organisations-perspektiv 

(Thelin 2011. s. 73). Genom att lärarna forskar i sin vardag genom att göra undersökningar 

och utvärderingar så får de fram ett underlag som kan leda till en förståelse av vad som sker i 

undervisningspraktiken. Det lärande organisationsperspektivet bygger på att lärarna lär av det 

underlag som samlats in och gör förändringar utefter det. Underlaget kan förutom 

utvärderingar genom enkäter även bestå av observationer och lärarnas egna erfarenheter.   
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3A lyfter fram en viktigt och intressant aspekt om när läraren genomför sina utvärderingar 

och varför de genomförs vid en viss tid. Läraren menar att det är viktigt att utvärderingar inte 

bara genomförs i slutet av terminen eller läsåret. 3A väljer att göra i sina utvärderingar i god 

tid innan betygsättningen för att utvärderingarna ska spegla undervisningen och inte vilka 

slutbetyg som eleverna får. ”Nu förra veckan så började jag göra olika undersökningar i 

ämnena för att se vad eleverna tycker är bra och vad de tycker har varit mindre bra och får 

feedback på min undervisning och den väljer jag att göra nu då i slutet av april för att den ska 

handla om undervisningen och inte vad de får för slutbetyg i kursen och det är ju mitt sätt att 

lära mig” (Lärare 3A 2019). Enstaka utvärderingar i slutet på termin riskerar att inte utvärdera 

det som är ämnat och att underlaget som framkommer via utvärderingar inte leder till en 

fördjupad förståelse av hur väl själva undervisningen fungerar utan att det snarare speglar 

elevernas slutbetyg. Likt 2B väljer 3A att aktivt göra sina utvärderingar på eget initiativ för att 

arbeta med sitt eget kvalitetsarbete. Skolinspektionen menar att en av de viktigaste delarna av 

ett systematiskt kvalitetsarbete är att skolorna ska analysera sin egen verksamhet 

(Skolinspektionen 2018). Trots det så är det ingen av de två undersökta skolorna som har som 

krav eller uttalade riktlinjer att det ska genomföras utvärderingar av verksamheten. Lärarna 

menar att de vanligaste utvärderingarna som skolan genomför är trivselenkäter. Det sker dock 

ingen aktiv utvärdering från skolledningens håll av själva undervisningen i olika ämnen utan 

det är upp till varje lärare att själv bestämma om och hur utvärderingar ska göras. Lärarna som 

intervjuats menar att det en del i deras profession att själva hålla i en del av systematiska 

kvalitetsarbetet. Det blir en del av lärarens roll. ”Ja, men jag kan väl tycka det är min 

profession som lärare, så ska jag ta till mig det men jag vet att många, inklusive mig själv, kan 

känna att man inte hinner att man har fullt upp med annat och så” (Lärare 1A). 

Skolinspektionen har vid sina granskningar funnit att det finns brister just i skolornas analys 

av verksamheten och dess resultat och i hur resultaten av analysen relateras till en målsättning 

samt vilka förbättringsåtgärder som eventuellt behöver vidtas (Skolinspektionen 2018). Det 

systematiska kvalitetsarbetet påverkar lärarna på så sätt att de känner att en del av deras 

profession och ansvar är att de ska genomföra egna utvärderingar av sin undervisning och 

göra förändringar efter det.  

 

Samtliga lärare fick frågan hur de ser på sin roll i det systematiska kvalitetsarbetet. Den 

övergripande uppfattningen som gick att utläsa av lärarnas utsagor var att deras roll i 

kvalitetsarbetet var att höja kvaliteten på undervisningen och nå de mål som finns när det 

gäller att eleverna ska nå godkända betyg. Just bedömning och betygsättning av eleverna och 
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att eleverna skulle i så stor utsträckning som möjligt nå godkända betyg var något som flera 

av lärarna kände att det systematiska kvalitetsarbetet krävde av dem. ”Högre måluppfyllelse. 

Fler elever ska klara sig med godkända betyg. Den typen av mål. Alltså bättre verksamhet för 

att vara en skola. […] Vår produkt är ju att få ut så många elever som möjligt som är 

godkända för att kunna söka vidare och då också kanske gärna ha en kvalitet på det som 

levereras och det är kvalitetsarbete för mig (Lärare 2B). 2B menar att måluppfyllelsen är av 

stor betydelse för hens arbete och det är just betygen som är i fokus. Att hålla en kvalitet och 

att ha en god måluppfyllelse är något som även 2A menar är väsentligt för lärarens roll i det 

systematiska kvalitetsarbetet: ”Det är ju att i grund och botten kvalitetssäkra det arbete vi 

utför utifrån de mål och kriterier som sätts från Skolverket och att kvalitetssäkra den kunskap 

som eleverna har, vår förmåga att mäta den kunskap som eleverna ska redovisa” (Lärare 2A).  

 

Flera av lärarna anser att deras roll i kvalitetsarbetet är att bedöma eleverna i form av betyg 

som sedan utgör skolans effektivitet. Teoretiker som forskar på skoleffektivitet menar att 

kvalitetsfrågan inom skolan är oproblematisk då framgång definieras utifrån det som är 

föremål för lärarnas bedömning, så som nationella prov och betyg (Scherp 2011. s. 111). Det 

synsättet på kvalitet är det flera av lärarna som delar. ”Jag mäter ju inte sociala färdigheter. 

Jag mäter ju kunskapsmål. Så jag känner, mitt systematiska kvalitetsarbete bygger ju på att de 

ska uppnå kunskapskraven. Sen är det ju klart att jag vill att de ska trivas i klassrummet och 

känna att det är varm stämning och att man vågar fråga. Det är ju jätteviktigt för mig som 

person men det är ju ingenting jag mäter” (Lärare 2B 2019). 2B menar att faktorer så som 

trivsel är viktiga för att det ska vara en stimulerande lärandemiljö för eleverna men att det är 

skolledningen som mäter trivsel genom till exempel enkäter medan läraren bara har möjlighet 

att mäta det som står i kunskapskraven. 1B säger att lärarens uppdrag är att få eleverna att 

klara av de krav som finns i respektive ämne men även att lära eleverna ansvarstagande: ”För 

mig är det, skolan har två uppdrag som jag ser det. Det ena handlar om, alltså läroplanen 

kopplat att eleven ska bli en demokratisk medborgare och klara livet utanför med den biten. 

Alltså ansvarstagande, passa tider, kamratskap och ja, den sociala aspekten och sen är det 

ämnesbiten” (Lärare 1B 2019). Tanken om att eleverna ska få kunskaper som gäller utanför 

själva ämnet är något som teoretiker inom skolutveckling diskuterar. Teoretiker som forskare 

på ämnet skolutveckling menar att kvalitet i skolan kan definieras på andra sätt än bara genom 

resultat från betyg och nationella prov. De menar att kvalitet kan ses i förhållande till 

kunskapsbildning vilket innebär att eleverna även ska utveckla till exempel ett demokratiskt 

förhållningssätt, självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga (Scherp 2011. s. 111-112). 
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Det finns alltså likheter mellan hur lärare 1B diskuterar kvalitet i undervisningen och det sätt 

som teoretiker inom skolutveckling diskuterar ämnet men flera av lärarna delade det synsätt 

som forskare inom skoleffektivitet förespråkar. 

 

Att eleverna fick en rättssäker och likvärdig bedömning ansåg lärarna var en central del av 

deras roll i det systematiska kvalitetsarbetet. Däremot verkar det finns en viss skillnad mellan 

lärarna hur ser på kvalitet i undervisningen och vad måluppfyllelse innebär. En sådan skillnad 

mellan lärarnas syn på effektivitet kontra skolutveckling är något som även Johan Wirzén 

fann i sin undersökning av hur lärare i grundskolans senare år uppfattar begreppet 

systematiskt kvalitetsarbete. Han kom i sina resultat fram till två övergripande teman utifrån 

vad lärarna sa. Det var effektivitetsinriktad verksamhet, att nå skolans kunskapskrav, och 

skolutvecklingsinriktad verksamhet, att nå skolans övergripande och relationella mål (Wirzén 

2018. s. 31-32). Wirzén resultat är liknande de uppfattningar som lärare 1B i den här 

undersökningen har gett i sina utsagor.  

 

Ett par av lärarna menade att deras roll i det systematiska kvalitetsarbetet är att skolans 

resultat och effektivitet mäts i kunskapsmål och betyg. Andra lärare menar att deras roll som 

lärare även innebär att de ska arbeta utvecklingsinriktat och lära eleverna till exempel 

ansvarstagande, samarbete och ett demokratiskt förhållningssätt. På Skolverkets hemsida 

finns riktlinjer för hur och varför skolor ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. 

Resultaten från både den här och Wirzéns undersökning visar dock att det finns 

åsiktsskillnader och tolkningar mellan lärare om vad deras roll som lärare kräver av dem i ett 

systematiskt kvalitetsarbete.  

 

8. Avslutande diskussion och sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lärare på två gymnasieskolor uppfattar och tolkar 

organiseringen av det systematiska kvalitetsarbetet. Det underliggande syftet var att 

undersöka vilka för- och nackdelar lärare såg med det systematiska kvalitetsarbetet samt hur 

det påverkade dem i deras lärarroll. Uppsatsen strukturerades utifrån följande tre 

frågeställningar: 
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1. Hur organiseras det systematiska kvalitetsarbetet på två gymnasieskolor i Blekinge län i 

förhållande till Thelins lärande organisations-perspektiv? 

2. Vilka för- och nackdelar ser lärare med det systematiska kvalitetsarbetet? 

3. Hur påverkas samhällskunskapslärare i sin lärarroll av det systematiska kvalitetsarbetet? 

  

Resultaten på frågeställning ett visade att det fanns skillnader mellan skolorna i hur de 

organiserade sitt systematiska kvalitetsarbete i förhållande till Thelins lärande organisations-

perspektiv. Intervjupersonerna från skola B vittnade om ett tydligt strukturerat systematiskt 

kvalitetsarbete. Lärarna blev fördelade i utvecklingsgrupper och ämneslag som förhållandevis 

frekvent och kontinuerligt träffades för att arbeta med sitt tilldelade område av 

kvalitetsarbetet. Enligt lärarna var skolledningen aktiva under hela arbetsprocessen och 

agerade övervakande genom att sitta med ute i arbetsgrupperna under lärarnas diskussioner. 

Skolledningen genomförde även uppföljningar efter att ett område inom det systematiska 

kvalitetsarbete hade genomförts och gjorde då en konkluderande analys av hur arbetet hade 

fungerat och vad det hade lett till. Det sättet som skola B organiserade sitt kvalitetsarbete låg 

nära det som Thelin menar är utmärkande för en lärande organisation. Enligt Thelin så 

kännetecknas en lärande organisation av dess kontinuitet i genomförandet av kvalitetsarbete 

och analys av resultaten som leder till förändringar av skolverksamheten.  

 

Lärarnas utsagor från skola A visade på att skolan hade ett annat förhållningssätt och 

organisation av kvalitetsarbetet i förhållande till Thelins lärande organisations-perspektiv. 

Skola A lade ett större ansvar på den individuella läraren att strukturera och hantera det 

systematiska kvalitetsarbetet. Lärarna menade att kvalitetsarbetet var ostrukturerat och 

otydligt från skolledningshåll och att uppföljningen av det arbete som genomförts inom ramen 

för kvalitetsarbetet inte fick en adekvat uppföljning och analys av vad som varit bra och vad 

som kan förbättras. Att skolledningen ger ett större handlingsutrymme till lärarna finns med 

som en aspekt av det lärande organisations-perspektivet. Medarbetarna kan tillsammans 

utarbeta en plan och helhetsidé av verksamheten som kan ersätta den detaljstyrning av arbetet 

som är ett vanligt ledarskap inom skolans värld. Det framkom dock i utsagorna från lärare på 

skola A att de inte alltid hade en samsyn kring arbetet. Då finns risken att skolan hamnar 

mellan ett icke-strukturerat kvalitetsarbete och en helhetsidé som inte är framarbetad av 

medarbetarna. Skolorna hade olika sätt att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete som båda 

går att tolka som en del av Thelins lärande organisations-perspektiv. Skola B hade dock en 

tydligare koppling till perspektivet.  
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Lärarnas utsagor från skola A var liknande de resultat som Adler och Komstedt fann i sin 

undersökning om hur personalen på en gymnasieskola förstår det systematiska kvalitets-

arbetet. De fann att lärarna upplevde en ostruktur kring kvalitetsarbetet från skolledningens 

håll och att läraren ofta fick ta ett eget ansvar och bedriva arbetet på klassrumsnivå. 

Resultaten på frågeställning två visade inte på några entydiga och övergripande för- eller 

nackdelar. Lärarna på skola A önskade mer tid till systematiskt kvalitetsarbete då det 

hamnade sist på dagordningen vid arbetsplatsmöten och det fanns lite tid kvar till viktiga 

frågor eller diskussioner kring ämnet. På skola B så önskade lärarna inte mer tid utan en mer 

varierad tid då deras arbetsplatsmöten alltid var sent på eftermiddagen när lärarna redan var 

lite matta vilket innebar att diskussionerna och effektivitet på möten inte var så bra som 

lärarna önskade. Utsagorna från båda skolorna visade att tidsaspekten var en nackdel med 

systematiskt kvalitetsarbete då lärarna ofta var stressade av övriga arbetsuppgifter och ibland 

inte hade den energi som ett effektivt kvalitetsarbete krävde.  

 

Samtliga lärare berörde också gruppstruktureringarna som utgjorde arbetsgrupperna inom 

kvalitetsarbetet och hur dess tillhörande gruppdynamik påverkade arbetet. Lärarna skiljde sig 

åt i frågan om hur en viss gruppstorlek var en för- eller nackdel av det systematiska 

kvalitetsarbetet. Några av lärarna ansåg att mindre grupper var fördelaktigt då det blev 

intimare och enklare att samarbeta. En lärare ansåg att mindre grupper var negativt då lärarna 

hade färre medarbetare att samarbeta och utbyta erfarenheter med. Ett par lärare såg större 

arbetsgrupper som en fördel då samarbetet fungerade bra mellan lärarna och de kunde utbyta 

erfarenheter och undervisningsupplägg med varandra. En annan lärare tyckte att större 

grupper var en nackdel då det var för många i varje grupp för att diskussionerna skulle bli 

givande och utvecklande för läraren. Lärarnas syn på gruppstorlek och gruppdynamik och 

huruvida det var en för- eller nackdel med systematiskt kvalitetsarbete var subjektivt och gick 

inte att generalisera till någon skola då svaren skiljde sig åt mellan lärare på samma skola.  

 

Resultaten på frågeställning tre pekade på att det systematiska kvalitetsarbetet påverkade 

lärarna på så sätt att de kände ett stort ansvar och att deras arbete var av stor betydelsefull för 

kvalitetsarbetet. Lärarna såg sin roll som central och att kvalitetsarbetet krävde resultat från 

deras sida. Flera av lärarna gjorde kontinuerligt utvärderingar av sin undervisning för att 

kontrollera kvaliteten och att undervisningen tillgodoser de krav som finns. Lärarna såg det 

också som viktigt att ha en hög måluppfyllelse och en rättssäkerhet vid bedömning och 

betygssättning av elevernas kunskaper. Det fanns skillnader mellan lärarna hur de såg på 
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kvalitet och hur måluppfyllelse skulle tolkas och uppnås. Några ansåg att bedömning och 

betyg var viktigast vilket ligger nära vad forskare inom skoleffektivitet menar att kvalitet 

inom undervisning innebär. En av lärarna tyckte att kvalitet förutom bedömning och betyg 

även innebar att eleverna lär sig ett demokratiskt förhållningssätt, samarbetsförmåga och 

ansvarstagande vilket ligger nära den tolkning av kvalitet som forskare inom skolutveckling 

förespråkare. Den uppdelningen av lärarnas utsagor mellan skoleffektivitet och skolutveckling 

går att koppla till den tidigare forskningen och resultaten från Johan Wirzéns undersökning. 

Han fann att lärarna han intervjuade också diskuterade kvalitet i undervisningen och 

måluppfyllelse i termer som gick att dela in i skoleffektivitet och skolutveckling 
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9. Didaktisk reflektion 

 

Systematiskt kvalitetsarbete är en central del av varje lärares jobb. Det finns tydliga riktlinjer 

och krav i skollagen och ett relativt omfattande material från såväl Skolverket som 

Skolinspektionen. Det systematiska kvalitetsarbetet är alltid närvarande i en lärares vardag 

och kräver ansvar och delaktighet från lärare. Som framtida lärare är det därför intressant att 

undersöka hur verksamma lärare uppfattar och tolkar arbetet, vilka för- och nackdelar som 

finns med arbetet utifrån ett lärarperspektiv samt hur det påverkar lärarna i deras vardagliga 

arbete. Resultaten har visat att lärarna anser sig ha en central roll i ett välfungerande 

kvalitetsarbete och att det kräver ett aktivt arbete från lärarens sida för upprätthålla kvaliteten 

i undervisningen genom till exempel kontinuerliga utvärderingar av den egna undervisningen. 

Resultaten har också visat att samarbetsförmåga mellan lärare och fungerande 

gruppstrukturering och gruppdynamik är viktigt för att få ett effektivt och fungerande 

kvalitetsarbete. Undersökningen har klargjort att det systematiska kvalitetsarbetet alltid är 

närvarande i en lärares vardag och att det måste tas i beaktande. 
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Bilaga 1  

 

Brev till informanter 

 

Hej 

 

Jag heter Jimmie Lindfors och jag studerar till ämneslärare i samhällskunskap på 

Linnéuniversitetet i Växjö. Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete i statsvetenskap 

och har valt att fokusera på systematiskt kvalitetsarbete i gymnasieskolan. 

 

Syftet med arbetet är att undersöka vilka för- och nackdelar som lärare ser med systematiskt 

kvalitetsarbete samt hur det påverkar dem i deras lärarroll. 

 

För att undersöka detta har jag tänkt intervjua lärare i samhällskunskap. Intervjuerna är tänkta 

att genomföras i vecka 18. Intervjuerna är beräknade att ta mellan 30-40 minuter och kommer 

att spelas in med ert godkännande. Ni kommer att bli avidentifierade så att all information 

rörande er integritet kommer att anonymiseras. Ni har rätten att när som helst avsluta ert 

deltagande i undersökningen och få den information som ni gett borttagen ur arbetet. 

 

Hör gärna av dig vid frågor eller funderingar 

 

Tack på förhand. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jimmie Lindfors 

jl223bq@student.lnu.se 

0768513105   
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Bilaga 2  

 

Frågeformulär för intervjustudie med samhällskunskapslärare 

 

Inledande frågor 

 

1. Hur länge har du jobbat som lärare?  

2. Hur skulle du säga att skolan organiserar sitt systematiska kvalitetsarbete? Vem 

bestämmer? Vilka deltar? Programspecifikt eller övergripande? 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

 

3. Vad tänker du på när jag säger systematiskt kvalitetsarbete? 

4. Vad uppfattar du att syftet är med systematiskt kvalitetsarbete? 

5. Hur uppfattar du din roll i det systematiska kvalitetsarbetet? 

6. Hur prioriteras det systematiska kvalitetsarbetet? Av vem? På vilket sätt? Varför? 

7. Påverkar det systematiska kvalitetsarbetet dig i din roll som lärare i samhällskunskap? 

Hur? 

8. Vilka för- och nackdelar ser du med det sätt som skolan organiserar sitt systematiska 

kvalitetsarbete?  

9. Anser du att ert systematiska kvalitetsarbete är proaktivt (förebyggande) eller reaktivt 

(reaktion på en händelse)? 

 

Avslutande frågor 

 

9. Är det något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 

 
Tackbrev till informanterna 

 
Hej 

 

Jag vill rikta ett stort till dig för ditt deltagande i studien om systematiskt kvalitetsarbete på 

gymnasieskolan. Utan din medverkan hade undersökningen inte varit möjlig att genomföra. 

Dina svar och din erfarenhet av verksamheten gav värdefull information till undersökningen. 

För att garantera din sekretess så har dina svar anonymiserats som utlovat. Har du några 

frågor eller vill läsa den färdiga uppsatsen så får du gärna höra av dig. 

Stort tack återigen. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Jimmie Lindfors 

0768513105 

jl223bq@student.lnu.se 


