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Sammanfattning  

Den aktuella studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys med en analytisk induktion. I undersökningen har den aktuella 

forskningssituationen kring skolinspektion granskats. Källmaterialet bygger på nationell såväl som internationell forskning, 

som undersökt effekter och bieffekter som är förenade med inspektion. Med utgångspunkt i forskningssituationen har även 

föräldrars, lärares samt skolledares åsikter kring inspektionen undersökts. Vidare har möjligheterna till att verkliggöra 

skolutveckling via inspektion undersökts. Slutligen har ett resonemang förts kring Skolinspektionens utvecklingspotential, 

detta särskilt i avseende till självvärdering. 

Vad som framgår är att tvetydiga förhållanden tycks prägla dagens forskning, vilket synliggörs via dess möjligheter till att 

stimulera skolutveckling. Via forskningen har det däremot framgått att inspektionen kan vara förenad med bieffekter. Dessa 

härleds till avsiktligt strategiskt planerade beteenden, oavsiktliga strategiska beteenden samt övriga former av bieffekter 

som uppkommit bland skolorna.  Grunden till bieffekterna har i många fall sin förklaring i inspektionsmyndigheternas 

kontrollfunktion med sitt ansvarsutkrävande. Denna tendens har ökat i samband med inspektionsmyndigheters ökande 

befogenheter.  

Däremot tycks det finnas potential i självvärdering om den förenas med ett öppet ramverk där skolorna ges möjlighet att 

uttrycka sina utvecklingsbehov. Detta skulle innebära en viss reform för Skolinspektionen, via en betoning på råd och stöd. I 

studien presenteras därför en modell för hur mer fruktbara förhållanden kan uppstå via inspektionen.  
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1. Inledning 

Den förste oktober 2008 grundades Skolinspektionen i Sverige. Myndigheten blev 

huvudansvarig för extern utvärdering och tillsyn inom utbildningssystemet. Bakgrunden till 

inrättandet kan förankras till det politiska planet. I samband med att den nuvarande regeringen 

vann valet 2006 tillkännagavs ambitionen om att få till stånd en förstärkt inspektion av skolan. 

Inspektionen skulle i första hand lösa en allt för svag statlig styrning, vilket hade föranlett 

brister i att kunna garantera en likvärdig utbildning av god kvalitet. Vidare ville regeringen 

bryta den utveckling där den svenska skolan uppvisade försämrade resultat i internationella 

kunskapsmätningar.
1
 Faktum är att Sverige idag har en mer omfattande inspektion än 

någonsin tidigare. 

Skolinspektion som metod för extern utvärdering, kan beskrivas som en periodisk process 

med riktade granskningar. Tillsynen syftar till att på olika sätt tillhandahålla oberoende 

information och kontroll samt att redovisa, i vilken utsträckning som kvaliteten inom skolor 

möter nationell lagstiftning, förordningar och prestationsmål. På så sätt kan tillsynen ge 

nödvändig information till politiker, föräldrar och andra intressenter gällande den rådande 

skolsituationen.
2
  

Vid bildandet av Skolinspektionen angavs viljan av att evidensbaserade förhållanden 

respektive metoder skulle styra utveckling inom skolan.
3
 Med detta avses att erfarenheter och 

metoder från forskning, ska vara grund för myndighetens verksamhetsmetoder. Fyra år har nu 

passerat sedan Skolinspektionen bildades och fortfarande är erfarenheterna kring dess effekter 

diffusa. Således saknas kännedom om inspektionen är effektiv och stimulerar till den 

kvalitetssäkring och skolutveckling, som ämnades uppnås via tillsynen. Den starka 

betoningen från den politiska makten samt de stora ekonomiska satsningar som gjorts på 

inspektionen måste ställas i proportion till dess verkan i skolväsendet. Därför är det av vikt att 

undersöka och presentera erfarenheterna av skolinspektion på nationell såväl som på 

internationell nivå. Vid granskningen av internationella forskningen, har jag framför allt utgått 

                                                           
1
 Rönnberg, Linda & Segerholm, Christina. Skolinspektionen. I Agneta Hult och Anders Olofsson (red.) 

Utvärdering och bedömning i skolan. För vem och varför? Stockholm: Natur och Kultur 2011. 

2
 Janssens, Frans. & Amelsvoort van, Gonnie. School self-evaluations and school inspections in Europe: An 

exploratory study. Studies In Educational Evaluation, 2008:34 1. s. 15-23. sid. 16-17 

3
 Ekholm, Mats & Lindvall, Kerstin. Inspektioner – i tid och otid. Pedagogisk Forskning i Sverige, 2008:13, sid 

55-57 
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från brittiska samt nederländska inspektionsförhållanden. Bakgrunden till detta kan förklaras 

med att det i utredningen till Skolinspektionen gav uttryck för att dessa länder varit 

inspirationskällor till den nya organisationsstrukturen.
4
 Utifrån dessa studier granskas bland 

annat vilka effekter/bieffekter som är förenade med inspektionen, och i vilken utsträckning 

som den nuvarande strukturen kan stimulera till skolutveckling. Vidare undersöks vilket 

utvecklingspotential som inspektionen har. På detta sätt kan följande undersökning 

klassificeras som en utvärderingsstudie av rådande inspektionsförhållandena.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med den här studien är att via en kvalitativ litteraturanalys, förmedla 

erfarenheterna av skolinspektion från såväl nationell som internationell forskning. Med 

internationell forskning avses då främst forskning av brittiska och nederländska 

inspektionsförhållanden. Fokus riktas mot skolinspektionens effekter i utbildningssystemet, 

och då både den positiva respektive negativa verkan som den frambringar. Slutligen syftar 

studien till att ge en bild av i vilken utsträckning som de politiska ambitionerna blir 

verklighet.  

Utifrån studiens syfte blir följande frågeställningar relevanta: 

Vilka effekter respektive bieffekter föranleder skolinspektionen i utbildningssystemet? 

Hur uppfattas skolinspektionen av skolledare och skolpersonal? 

Hur ser den politiska ambitionen ut i förhållande till verkligheten, d.v.s. blir skolutveckling 

möjlig? 

Var finns utvecklingspotentialen för Skolinspektionen? 
 

 

 

 

 

                                                           

4
 Svenska utbildningsinspektionsutredningen. Tydlig och öppen: förslag till en stärkt skolinspektion: 

betänkande. Stockholm: Fritze 2007, sid 43 
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1.2. Metod 

1.2.1 Artikel-och litteratursök 
 

Litteratursökningen efter internationell forskningen till undersökningen genomfördes främst i 

två databaser, nämligen Academic search premier och ERIC (Educational Resources 

Information Center). Academic search premier tillhandahåller omkring 8 000 tidskrifter inom 

samtliga vetenskapliga ämnesområden. ERIC är en internationell databas som listar böcker, 

tidskriftsartiklar och rapporter inom pedagogik och psykologi. ERIC är därtill världens största 

digitala bibliotek av pedagogisk-och utbildningslitteratur  

Litteratursökningen efter nationell forskning genomfördes mer ostrukturerat, detta har särskilt 

sin förklaring i de mer begränsade möjligheterna av databassökning efter svensk forskning. 

De databaser som jag utgick ifrån var: Libris respektive DiVA (Digitala Vetenskapliga 

Arkivet).   

1.2.2 Urval och avgränsning 
 

1 

Studiens materialinsamling genomfördes i två separata processer, vilka utgjordes utav en 

sökning av nationell respektive en efter internationell forskningslitteratur. Vid sökprocessen i 

de internationella databaserna, användes samma engelska sökord. Inledningsvis användes 

sökorden ”School inspection” som sedan kombinerades med andra såsom ”Effect”, ”School 

improvement”, ”School developement”, ”Accountability”, ”Result” etcetera. I Libris och 

DiVA användes huvudsakligen sökordet ”Skolinspektion”.  

Ett urvalskriterium vid databassökningen var att artiklarna skulle finnas tillgängliga i fulltext 

via internet. En negativ följd av detta var att potentiellt källmaterial som enbart fanns i tryckt 

form exkluderades. Således kan intressant forskning ha utelämnats från analysen. En klar 

fördel med avgränsningen var att det möjliggjorde en tidseffektivisering. En ytterligare 

avgränsning som gjordes var att sökningen inriktades mot forskning publicerade mellan åren 

2000-2012. Vid insamlandet internationella artiklar i Academic Search Premier och ERIC 

valde jag att därtill att söka efter de artiklar som kategoriserats som ”peer reviewed Journals”. 

Det är artiklar som varit föremål för granskning innan publiceringen i databasen. En vidare 

begränsning har gjorts då forskningen huvudsakligen utgår från svenska, europeiska och 

anglosaxiska inspektionsförhållanden. Detta har sin förklaring i att dessa länder i stort visar 

likheter vad gäller bakgrund till införande samt verksamhetsinriktning av inspektionen. Via de 

titlar som påträffats genom databassöken har ytterligare texter kunnat hittas genom att granska 
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referenserna som angivits i texterna. Detta har således möjliggjorts via ett så kallat 

snöbollsurval. På så sätt kunde ett större källmaterial inkluderas i underlaget, vilket bidragit 

med en större bredd till studien.  

Efter vidare läsning och analys, har källmaterialet slutligen begränsats till 13 titlar. 

1.2.3  Analysmetod 
 

Den analysmetod som använts för att analysera texterna är en kvalitativ innehållsanalys med 

en analytisk induktion. Detta är ett angreppssätt där forskning eftersträvar att ge prov på 

universella förklaringar av olika företeelser.
5
 Med utgångspunkt i denna ansats utformas 

relevanta slutsatser genom en kombination av induktiva och deduktiva processer. Å ena sidan 

har fokus riktats mot källmaterialets innehåll och de förhållanden/samband som förmedelas 

via dessa. Å andra sidan har jag sökt efter bestämda förhållanden, något som framgår via 

nedanstående teman. Genom en kombination av de båda ansatserna erbjuds möjligheten till att 

finna mer allmängiltiga förklaringar till inspektionsförhållandena.
6
 En kvalitativ 

innehållsanalys med en analytisk induktion, är en analysteknik som inriktas mot på förhand 

fastställda kriterier som används för en systematisk kategorisering av texten.
 7

 Med dessa 

förutsättningar i åtanke, upprättades en rad olika analyskriterier utifrån det aktuella 

källmaterialet. Följande kategorier låg även till grund för frågeställningarna i denna studie. De 

texter som utgör grunden för studien har granskats ingående, för att på så sätt få en 

heltäckande kunskap om dess innehåll. Sedermera har källmaterialets innehåll kategoriseras 

utifrån följande teman;  

 Effekter/bieffekter som inspektionen har i utbildningssystemet avseende: 

- Elevers skolprestationer 

- Skolkvalitet respektive skolutveckling 

- Publicering av resultatindikatorer 

- Självvärdering 

 Olika aktörers uppfattningar av skolinspektion. 

 Förslag på en framgångsrik inspektionsprocess 

 

Följande teman låg således till grund för kodningen av texterna, i det skeende när materialet 

skulle organiseras och bli form för analys. Bakgrunden till de utvalda kategorierna kan dels 

                                                           
5
 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 1. upplagan, Liber ekonomi, Malmö, 2002, sid 373-374 

6
 Watt Boolsen, Merete, Kvalitativa analyser: [forskningsprocess, människa, samhälle], 1. Upplagan, Gleerup, 

Malmö, 2007, sid 26-27 
7
 Ibid sid 93 
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kopplas till studiens frågeställning, men de har även kommit till som en följd av de intressanta 

aspekter som lyfts fram i det aktuella källmaterialet. Efter att texterna kodats påbörjades 

analysen där de olika texternas innehåll och slutsatser presenterades och jämfördes 

sinsemellan.  

Fejes och Thornberg redogör för några av de centrala dimensionerna i kvalitativ 

litteraturanalys. En av dessa dimensioner har sin grund i att tolka vilka innebörder som texten 

har i relation till ett sammanhang utanför själva texten.
8
 Detta är något som är centralt i  

min studie, där jag inriktat mig på att analysera erfarenheterna av inspektionen via den 

forskning som undersökt skolinspektionens verkan. Via de förmedlade erfarenheterna som 

erhållits via forskningen kan en kunskap upprättats, gällande vilka effekter inspektionen får 

bland skolor och vilka möjligheter den har till att stimulera skolutveckling.  

 

1.2.4 Metoddiskussion 
 

Som tidigare nämnts har en kvalitativ forskningsansats tillämpats i studien. Fokus i kvalitativ 

forskning riktas mot att upprätta beskrivningar av verkligheten via ord, och då oftast djupa 

redogörelser av verkligheten i en specifik social kontext.
9
 Utifrån utvald forskning har jag 

ämnat gestalta hur den aktuella forskningssituationen förhåller kring skolinspektion. Via stöd 

från internationell forskning har de svenska erfarenheterna kompletterats, och kan indikera 

vilken verkan som Skolinspektionen har i det svenska utbildningssystemet.  

Under studiens gång har inga särskilda metodproblem uppkommit. Inledningsvis var dock 

sök-och urvalsprocessen tidskrävande, något som har sin förklaring i det omfattande 

urvalsmaterial som fanns tillgängliga i de internationella databaserna. Tack vare de upprättade 

urvalskriterierna artiklarna/texterna blev däremot urvalsprocessen mer strukturerad. När 

underlaget slutligen valts ut påbörjades själva analysprocessen. Analysen av litteraturen har 

medfört att intressanta aspekter kunnat urskiljas ur den tidigare forskningen. Med 

utgångspunkt i dessa har slutligen aktuella temana upprättats vilket underlättat analysen. Detta 

har sin förklaring i att texterna kategoriserades och på sätt kunde centrala aspekter lätt 

observeras. Som en följd av avgränsningen har aspekter som stått utanför undersökningens 

syfte även sorterats bort. En kvalitativ innehållsanalys ansågs vara en lämplig metod för 

                                                           
8
 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert. Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes och R. Thornberg 

(red). Handbok i kvalitativ analys. Liber: Stockholm 2009, sid 16-17  

9
 Bryman 2002, sid 249-251 
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denna undersökning då den ger möjlighet att söka efter specifika teman i texterna, för att 

sedan undersöka dem på djupet. Detta gav möjlighet att se samband och skillnader mellan de 

olika forskningsproduktionerna. Genom att en analytisk induktion tillämpats, har slutsatser 

genererats utifrån de erfarenheter som presenterats i det aktuella källmaterialet. Via 

forskningsansatsen härleds således slutsatserna mer eller mindre från de tidigare 

forskningsprestationerna. 

En central aspekt i samband med forskning är i vilken utsträckning som forskningen kan 

replikeras, d.v.s. graden av extern reliabilitet.
10

 En hög grad av reliabilitet inbegrips i studien, 

vilket synliggörs via hur jag redogjort för hur insamlingen av forskningen har genomförs samt 

beskriva den analysmetod som tillämpats i samband med studien. Vidare finns litteraturen 

tillgänglig i originalversion för andra individer som vill nyttja den. Studien blir således möjlig 

att replikera om samma metod, material och urvalskriterier används i analysen. Däremot 

förekommer det begränsningar när de gäller möjligheterna att nå fram till samma resultat. 

Eftersom analysen innefattas av tolkningar, så kan vissa skillnader uppstå som en följd av 

detta. Således är resultatet inte resultatet helt ”vattentätt”. Med anledning av detta är en 

absolut objektivitet svår att inta vid en analys av texter.
11

 Trots detta har jag försökt hålla mig 

så saklig som möjligt, genom att resultaten har sin utgångspunkt i källmaterialet samt de 

förmedlade teorier som erbjuds där.  

Extern validitet är ett centralt begrepp och rör frågan huruvida resultaten från en undersökning 

kan generaliseras och således kan hänföras till andra kontexter.
12

 Den externa validiteten i 

denna studie är endast uppfylld i begränsad utsträckning. Via en fullständigt uppnådd extern 

validitet förutsätts ett betydligt större underlag än det som legat till grund för denna studie. 

Trots dessa förutsättningar kan undersökningen ge vid handen hur forskningsläget förhåller 

sig avseende de frågor som undersökts. Därmed kan studien enbart till viss mån frambringa 

generella slutsatser gällande forskningssituationen. Däremot kan nödvändig kunskap 

presenteras kring exempelvis de effekter som skolinspektionen har, samt i vilken mån som 

den kan frambringa skolutveckling. Detta är något som blir möjligt när studien inbegrips av 

                                                           
10

 Bryman 2002, sid 257 
11

 Watt Boolsen 2007, sid 18 och Bryman 2002, sid 37 
12

 Bryman 2002, sid 44-45 
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ett djup vid analysen av det aktuella källmaterialet för studien. Det djup som inbegrips är 

något som framhävs som den kvalitativa forskningsansatsens mest centrala aspekter.
13

 

Genom att tillämpa en kvalitativ forskningsansats har min ambition varit att undersöka hur 

forskningsstudierna gestaltar skolinspektionens inverkan i utbildningssystemet. Via de olika 

artiklarna/texterna ges möjlighet att se på inspektionen utifrån en rad olika studier. Bryman 

uttrycker tillförlitlighet som central aspekt i kvalitativ forskning, dvs. att läsaren uppfattar 

resultaten som trovärdiga. Det är just här det tolkande arbetet inrymmer en viktig roll, när det 

gäller att gå på djupet i källmaterialet. När jag då går på djupet i materialet är det angeläget att 

kunna synliggöra de processer som lett fram till resultatet. Av just denna anledning har jag via 

mina analysteman, velat ge läsaren en inblick i de steg som lett fram till resultaten. Genom 

detta förhållningssätt eftersträvar jag att förmedla en förståelse för de förhållanden som 

analyserats.
14

 

2 Bakgrund 

2.1 Skolinspektionens historia i Sverige 
 

Sverige har en lång tradition av tillsyn och inspektion i utbildningssystemet. Så tidigt som 

1842, i samband med folkskolereformen, inrättades den första skolinspektionen i Sverige. 

Inledningsvis var det kyrkan som besatt huvudansvaret för skolan tillika även tillsynen av 

denna. Med tiden uppkom behovet av att sakkunniga aktörer skulle överta ansvaret för 

tillsynen av skolan. Anledningen till detta var att utvecklingen inom skolan fortskred på ett 

otillfredsställande vis. Som en följd av detta inrättades Folkskoleinspektionen år 1861, och i 

samband med det tillsattes 20 skolinspektörer. Målsättningen var nu att inspektera 

folkskolorna en gång per år. Inspektörerna inskränkte stort i inom ramen för skolans 

verksamhet. Tillsynen inbegrep att bedöma i vilken uträckning som skollagstiftningen följdes, 

skollokalernas standard, lärarnas kompetenser och yrkeskunskaper, läromedelskvalitet 

etcetera.
15

 

 

                                                           
13

 Fejes, Andreas & Thornberg, Robert Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I A. Fejes och R. Thornberg 

(red). Handbok i kvalitativ analys. Liber: Stockholm 2009, sid 16-17 och Esaiasson, Peter m.fl. Metodpraktikan 

– Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2007. s. 237   
14

 Bryman 2002, sid 258-259 
15

 Utbildningsinspektionsutredningen, Tydlig och öppen: förslag till en stärkt skolinspektion betänkande, Fritze, 

Stockholm, 2007, sid 23, Ekholm, Mats. & Lindvall, Kerstin. Skolinspektioner – i tid och otid. Pedagogisk 

Forskning i Sverige, 2008 13(1), 41-58., sid 41-44 
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En omfattande reform förverkligades 1958 när länskolnämnder inrättades, och dessa var 

underställda den centrala myndigheten - Skolöverstyrelsen. Inspektörerna kom nu i allt större 

utsträckning ägna sig åt utvecklingsinsatser i kommuner och skolor. Framför allt lades vikt 

vid att övervaka hur lärare och elever arbetade och interagerade inom ramen för 

skolverksamheten.
16

 Länsskolenämnderna var verksamma fram till 1991 då Skolverket 

bildades, något som inträffade parallellt med decentraliseringen av skolan. I samband med 

detta överfördes huvudmannaskapet från staten till kommunerna. Från riksdagen betonades nu 

behovet av att Skolverket skulle bedriva en mer omfattande och intensiv tillsyn av skolan.
17

 

Verksamheten under 1990-talet var särskilt inriktad mot att undersöka elevers möjligheter att 

uppnå kunskapsmålen. Bland annat granskades i vilken utsträckning som eleverna hade 

kännedom om kunskapsmålen och förutsättningarna för betygssättningen. Vidare riktades 

stort fokus mot hur skolorna tillhandahöll särskilt stöd till elever, samt hur ansvaret för att 

motverka kränkande behandling förhöll sig i utbildningssystemet.
18

 

 

Med tiden riktades dock kritik mot Skolverkets tillsynsarbete. Som en följd av detta påbörjade 

riksdagens revisorer en granskning av tillsynens effektivitet. I rapporten som publicerades 

1994, konstaterades att Skolverkets tillsyn hade brister och var undermålig. I rapporten 

betonades vikten av att Skolverket i större utsträckning borde granska huruvida likvärdigheten 

garanteras i utbildningssystemet. Från Skolverkets sida upprättades därför två olika 

utvecklingsplaner under åren 1994 och 1997, som skulle föranleda effektivare förhållanden, 

men någon reell förbättring uppstod inte. Det framgår via den skarpa kritik som den 

Socialdemokratiska regeringen riktade mot Skolverket i samband med 2000-års 

budgetproposition. Den dåvarande regeringens kritik var i synnerlighet kopplad till att 

Skolverket inte intensifierade sin tillsyn, något som varit regeringens ambition och vilja under 

flera år.
19

  

 

Regeringens missnöje resulterade i ett beslut om att Skolverkets verksamhet skulle brytas upp. 

I samband med det bildades ”Myndigheten för skolutveckling”. Fortsättningsvis skulle dock 

Skolverket huvudsakligen ansvara för inspektion. Skolverkets organisation byggdes även ut 

och andelen inspektörer ökade till över 100 personer.
20

 Skolverkets inspektionsverksamhet 

tilldelades tre huvuduppgifter, nämligen:  

                                                           
16

 Ekholm & Lindvall 2008, sid 50 
17

 Utbildningsinspektionsutredningen 2007, sid 30 
18

 Ibid, sid 33 
19

 Ibid, sid 32-33 
20

 Ekholm & Lindvall 2008, sid 50-51  
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1. Granska iakttagandet av lagar, förordningar och övriga föreskrifter för skolan. 

2. Att bidra till förbättring och utveckling inom skolan 

3. Förmedla och tillhandahålla information om skolan.  
 

Skolverket blev dessutom ålagd att granska samtliga kommuner och skolor inom en sex-

årsperiod, via det så kallade ”Sexxårsuppdraget”
21

. När sexårsuppdraget inleddes år 2003 var 

inspektionens fokus för omfattande, och med tiden begränsades därför granskningen. Det var 

framför allt tre inspektionsområden som hamnade i inspektionens blickfång, nämligen: 

kunskaper, normer och värden styrning och ledning samt kvalitetsarbetet.
22

 Resultatet 

från inspektionen visade tillfredställande förhållanden bland skolorna. De brister som 

uppdagades var av generell prägel och kunde särskilt härledas till tre områden. För det första 

uppvisade många skolor brister när det gällde att följa upp elevernas kunskapsutveckling och 

att tillhandahålla elever särskilt stöd. För det andra synliggjordes brister i skolornas arbete 

mot kränkande behandling samt elevers möjligheter till ansvarstagande och inflytande. 

Slutligen fanns även brister i arbetet för att säkerställa en rättvis och likvärdig bedömning och 

betygsättning.
23

 Vid 2007 fattade slutligen den nuvarande regeringen ett beslut om att en ny 

inspektionsmyndighet med utökade medel och befogenheter skulle bli verklighet, nämligen 

Skolinspektionen.  

Här följer en kort sammanfattning av inspektionens historia: 

Tabell 1. Nyckelårtal för tillsyn och skolinspektion i Sverige 
1842  Den första skolinspektionen inrättas i Sverige. 

1861 En statlig folkskoleinspektion inrättas efter krav på 

expertkunskap bland inspektörerna. Målsättningen var att 

kunna inspektera folkskolorna en gång om året.  

1958 Inrättades inspektionen i den så kallade 

länsskolnämndorganisationen. Dessa var underställda den 

centrala Skolöverstyrelsen.  

1991 Skolöverstyrelsen med dess länsskolnämnder avvecklas och 

Skolverket bildas. Decentralisering av skolan sker, och landets 

kommuner övertar huvudmannaskapet för skolan. Tillsyn av 

skolan sker på lokal nivå via Skolverkets lokala enheter. 
1994 Revisionskritik riktas i förhållande till inspektionen 

2003 Skolverkets verksamhet bryts upp och Myndigheten för 

skolutveckling bildas. Skolverket fortsatt anvariga för 

inspektionsarbete. Sexårsuppdraget initieras.  

2007 Beslut tas om en ny myndighet för skolinspektion  

2008 Skolinspektionens bildande 

Källa Ekholm & Lindvall 2008, Eklöf 2009 och Utbildningsinspektionsutredningen 2007 

                                                           
21

 Uppdraget sträckte sig mellan 2003-2009 och övertogs av Skolinspektionen 2008. 
22

 Eklöf, Eva. Vi vässar pennan: skolinspektion med fokus på kunskap och kvalitet. Skolinspektionen, 

Stockholm, 2009, sid 13-15 
23

 Ibid sid 17-20 
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2.2 Skolinspektionens bakgrund och bildande 
 

Den första oktober 2008 inrättades Skolinspektionen och övertog då tillsynen av 

utbildningssystemet från Skolverket. Efter riksdagsvalet 2006 klargjorde den nuvarande 

alliansregeringen en ambition om att få till stånd en förstärkt skolinspektion. I den politiska 

retoriken framhävdes framför allt viljan att bryta utvecklingen där svenska elever uppvisade 

sjunkande resultat i internationella kunskapsmätningar, särskilt i de så kallade PISA-

mätningarna
24

. Vidare betonades ambitionen att förstärka likvärdigheten inom 

utbildningssystemet något som ansågs vara alldeles för bräcklig vid tidpunkten. På central 

nivå uttalades att en ökad statlig tillsyn av skolan skulle minska variationen i kvalitet och 

resultat, såväl inom som mellan kommuner och skolor.
25

 

 

Sedan 1990-talet har stora omvälvningar inträffat inom skolan, vilket har sin delförklaring i 

neoliberala värderingar fått genomslag i utbildningssystemet. Ansvarsutkrävande, effektivitet, 

inflytande, marknadisering, privatisering, valfrihet samt idéer från ”new public management” 

har blivit ledord inom politiken och rådande lagstiftning inom verksamheten. Således har 

marknadskrafter i allt större utsträckning fått genomslag i utbildningssystemet.
26

 Vidare har 

decentraliseringen bidragit med en större autonomi på lokal nivå, vilket exempelvis föranlett 

ett större handlingsutrymme för lärare. Parallellt med denna utveckling har det framkommit 

krav på en starkare statlig kontroll av skolan. Vad som framgått är att inspektionens syfte är 

att stärka en alldeles för svag statlig styrning, via att säkerställa och upprätthålla en likvärdig 

utbildning av god kvalitet. Linda Rönnberg har i en studie undersökt argumenten för en 

förstärkt inspektion på den på den politiska nivån, med utgångspunkt i en rad olika offentliga 

dokument. Utifrån dessa lyfts särskilt tre argument fram. För det första angavs att en ökad 

statlig kontroll var nödvändig då kommuneras och skolornas prestationer försämrades. För det 

andra påtalades brister i de lokala utvärderingarna och kvalitetsarbetet, något som har en 

fundamental roll i mål respektive resultatstyrningen. Här kritiserades således ledarskapet och 

styrningen av skolans verksamhet. För det tredje behövdes en ökad statlig inblandning för att 

                                                           
24

 PISA-mätningarna syftar till att undersöka i vilken mån som OECD-ländernas utbildningssystem bidrar till att 

15-åriga elever är redo att möta framtida utmaningar. Genom olika tester undersöks elevernas förmågor inom tre 

centrala kunskapsområden: matematik, naturvetenskap och läsförståelse. För mer info se:Skolverket 2011 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella-studier/pisa/vad-ar-pisa-1.2184 Hämtad: 2012-12-

17 
25

 Eklöf 2009, sid 10 
26

 Rönnberg, Linda. 2008. The re-emerging State. Motives and arguments underlying the reintroduction of 

Swedish national school inspections. Paper presented at the NOPSA Congress (Nordic Political Science 

Association) Workshop on “Education and Research, Democracy and Governance”, Tromsö, Norway, 6-9 

August 2008, sid 3 
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samla in och tillhandahålla tillförlitlig och nationellt jämförbar information
27

 om enskilda 

skolor.
28

  

 

Regeringen tillsatte därför en utbildningsinspektionsutredning som gav rekommendationer för 

grunden för den nya inspektionens organisation och verksamhet. Utredningen gjorde gällande 

att Skolverket uppvisade brister i kvalitetssäkringen.
29

 Svagheter som synliggjordes var 

förankrande till granskningen av skolornas ansvar i förhållande kunskapsuppdraget. Detta 

gällde framför allt mål-och resultatuppfyllelsen bland skolorna.
30

 Vidare fanns brister i 

tydliggörandet av vilken ansvarsnivå som granskades inom de olika inspektionsområdena. 

Låg fokus på huvudmanna-, rektors- eller lärarnivå? Det var inte alltid en skarp gräns 

däremellan, något som regeringen ville tillrättalägga. Särskilt bekymmersamt var det även att 

det kunde dröja upp emot ett halvår mellan inspektion och ett beslut från Skolverket. 

Ambitionen var således att förkorta utredningstiden i samband med inrättandet av 

Skolinspektionen.
31

 

 

Utbildningsinspektionsutredningen hämtade inspiration från såväl nationell som internationell 

nivå, men framför allt var den brittiska skolinspektionen – Office for Standards in Education, 

Children’s Services and Skills (Ofsted) av intresse. Inspiration hämtades även från de metoder 

som Högskoleverket tillämpade vid inspektion av svenska högskolor och universitet. En 

metod av särskilt intresse var självvärdering, och den föreslogs få en central position i den 

nya inspektionsmyndigheten. Det uttrycktes att självvärdering var en metod där lärare 

individuellt eller en hel skola, utvärderar och gör bedömningar av den egna verksamheten 

utan inblandning av externa aktörer. I självvärderingen kan huvudmannen och rektorn ge en 

verksamhetsbeskrivning, där såväl aspekter som berör inspektionens intresse såväl som deras 

egen kvalitetskaraktär betonas. Självvärderingen kan således ses som ett komplement för att 

förbättra det underlag som ligger till grund för att utvärdera skolans kvalitet. Vidare uttrycktes 

att den kunde bli en central utgångspunkt i utvecklingsarbetet på skolan.
32

 I 

utbildningsinspektionsutredning gavs självvärderingen ett stort utrymme, vilket framgår via 

att den omnämns hela 64 gånger i huvudutredningen
33

. Vad som däremot framgår fyra år 

                                                           
27

 Här avses då framför allt olika former av resultatindikatorer så som andel elever som uppnår målen etcetera.  
28

 Rönnberg 2009, sid 10-12 
29

 Utbildningsinspektionsutredningen, 2007 sid 96 
30

 Ibid sid 11 
31

 Ibid, sid 10 
32

 Ibid, sid 137-138 
33

 I denna beräkning bortses då från bilagor osv.  
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efter inrättandet av Skolinspektionen, är att självvärderingen inte blivit en del av 

myndighetens metoder. Det är också oklart vad som hänt med förslaget, och inga direkta spår 

kan hittas via myndighetens hemsida.  

 

Via den rådande inspektionssituationen i Sverige har vi idag en mer omfattande inspektion än 

vad som var ett faktum när utbildningssystemet var som mest centralstyrt.
34

 Idag satsas därtill 

större andel statliga medel
35

 på inspektion än vad som tilldelas pedagogisk forskning.
36

  

 

2.3 Skolinspektionens ansvarsområden och sanktionsmöjligheter 
 

Vid Skolinspektionens bildande fastslogs den verksamhet som myndigheten skulle bedriva. 

Det aktuella uppdraget skulle inriktas mot tre olika aspekter nämligen: regelbunden tillsyn, 

kvalitetsgranskning och tillståndsprövning inom såväl förskola, skola och vuxenutbildning. 

Med regelbunden tillsyn avses att samtliga skolor i landet ska inspekteras vid minst ett tillfälle 

fram till och med 2014. I detta avseende prioriteras särskilt fristående skolor. I de fall där 

påtagliga brister eller missförhållanden upptäcks i en kommun eller vid en enskild skola, ska 

granskningen fördjupas och intensifieras.
37

 Om skolorna däremot uppvisar goda resultat, kan 

det motivera ett större intervall mellan inspektionstillfällena.
38

 

Numera är även Barn- och elevombudet (BEO) inrättade som en del i Skolinspektionens 

organisation. BEO arbetar för att motverka kränkande behandling av barn och elever, samt 

tillvarata deras enskilda rätt inom skolan. BEO utreder anmälningar som inkommer till 

Skolinspektion och som behandlar frågor om kränkande behandling. Skolinspektionen har 

däremot ansvaret för att granska om det förebyggande arbetet mot kränkande behandling drivs 

på ett acceptabelt sätt. Vid tillsynen av skolor granskas då bland annat om 

likabehandlingsplanen/handlingsplanen mot kränkande behandling uppfyller vissa 

grundläggande krav. Denna bedömning sker huvudsakligen utifrån rådande lagstiftning och 

då framför allt skollagen.
39

 

                                                           
34

 Rönnberg 2008, sid 9 
35

 Ser vi till den kommande statsbudgeten för 2013 föreslås Skolinspektionen tilldelas omkring 353 miljoner kr. 
36

 Ekholm & Lindvall 2008, sid 57 
37

 Besluten från den regelbundna tillsynen går att finna för i SIRIS (Skolverkets Internetbaserade Resultat- och 

kvalitetsInformationsSystem). I databasen ingår samtliga kommuner och skolor. För mer info: 

http://siris.skolverket.se/apex/f?p=Siris:1:0 
38

Eklöf 2009, sid 52 
39

Ibid 76-77 
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Skolinspektionens granskning utgår bland annat från skollagen, läroplaner, kursplaner och 

andra förordningar som reglerar skolorna och som de är skyldiga att följa. De områden som 

utgör grunden för Skolinspektionens tillsyn är elevernas utveckling mot målen, ledning och 

utveckling av utbildningen, enskilda elevers rätt, huvudmannaskap och godkännande för 

fristående skolor. Vad som även utgör grunden för Skolinspektionens granskning är mål- 

respektive resultatuppfyllelsen bland skolorna i utbildningssystemet. Med detta avses då 

särskilt skolornas kunskapsresultat.
40

 Målsättningen för Skolinspektionen är att alla elever ska 

ha möjlighet att uppnå målen och via sitt tillsynsuppdrag vill myndigheten stimulera till att 

skolornas verksamheter genomförs så att samtliga elever har denna chans. I de efterföljande 

besluten från Skolinspektionen framhävs områden där åtgärder behövs för att förbättra 

skolornas verksamhet.
41

 

Inrättandet av Skolinspektionen har inneburit ökade möjligheter för föräldrar och elever att 

signalera om brister som skolorna har. Med utgångspunkt i anmälningar kan Skolinspektionen 

utreda enskilda skolor/huvudmän utifrån de brister eller missförhållanden, som påtalats i 

anmälningarna. Utredningarna ska utgå från ett barnperspektiv, likväl ge förutsättningar för 

att till garantera en trygg skolmiljö för eleverna. Av intresse för myndigheten är då att 

undersöka om skolorna och huvudmannen följer sitt uppdrag i förhållande till gällande 

lagstiftning och förordningar. Oavsett ärendets natur så har anmälaren alltid rätt till ett beslut 

från Skolinspektionen.
42

 

Via inrättandet tilldelades även Skolinspektionen sanktionsmöjligheter, något som framgår 

genom den nya Skollagen - ”Skollag 2010:800 kap 26”.
43

 Myndigheten har således 

befogenheter att rikta sanktioner mot skolor med påtagliga brister. Dessa åtgärder utgår från 

en så kallad sanktionstrappa, vilket innebär att åtgärderna tilltar för varje steg. I samtliga fall 

bär huvudmannen ansvaret för att bristerna åtgärdas och det är även mot huvudmannen som 

sanktionerna riktas mot. Skolinspektionen återkommer sedan för uppföljningar, i avsikt att 

undersöka om bristerna åtgärdats. Vid kritiska situationer kan Skolinspektionen direkt utfärda 

den sista och allvarligaste åtgärden. I följande tabell beskrivs de sanktionsmöjligheter som 

Skolinspektionen befogar över:  

                                                           
40

 Vad som tydligt framgått är att kunskapsuppdraget blivit en huvudprioritet för inspektionen. 

41
Skolinspektionen. 2012. Detta bedömer vi. Tillgänglig via: http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--

granskning/Regelbunden-tillsyn/fakta/ Hämtad: 2012-11-14 

42
 Ekelöf 2009, sid 48 

43
 SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet 
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Tabell 2 Skolinspektionens sanktioner 

Sanktionsform Åtgärd 
Anmärkning Riktas mot verksamheter som uppvisar lättare brister, 

som ändock måste åtgärdas. 

Föreläggande I ett föreläggande påtalas vilka brister som måste 

åtgärdas, och vilka krav som ställs på huvudmannen 

Föreläggande med vite Ett föreläggande kan kombineras med ett vite. Om 

inte bristerna åtgärdats inom en överenskommen tid 

riktas en straffavgift mot huvudmannen. Storleken på 

viten fastställs av Skolinspektionen. 

Återkallande av tillstånd eller statliga åtgärder 

för rättelse för kommunala skolor 

För en fristående skolan kan tillståndet för att driva en 

skolverksamhet. Denna sanktion tillämpas om 

föreläggandet inte följs och missförhållandet är 

allvarligt.  

 

Vad beträffar kommunala verksamheter så kan 

Skolinspektionen besluta att staten, på huvudmannens 

bekostnad vidtar de åtgärder som behövs för att 

åstadkomma rättelse. Detta sker om huvudmannen 

inte följt ett föreläggande och grovt eller under längre 

tid åsidosatt sina skyldigheter  

Källa: Eklöf 2009, sid 72-73, http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Om-bristerna-ar-allvarliga/ 

 

2.4 De vanligaste bristerna i utbildningssystemet 
 

Skolinspektionen har sammanställt erfarenheterna från inspektionen under 2011 i en rapport 

till regeringen. I denna presenteras de vanligaste bristerna inom den svenska skolan. Här 

fastslås att skolorna mer eller mindre brister inom samtliga ansvarsområden. En vanlig 

svaghet som förekommer inom nästan samtliga verksamhetsområden, är brister när det gäller 

individanpassning av verksamheten med utgångspunkt i elevernas förutsättningar och behov. 

Detta synliggörs bland annat via ett bristfälligt elevinflytande i förhållande till 

verksamheternas innehåll och utformning. Vidare förekommer bristande kunskaper 

beträffande vilka stödbehov som eleverna har. Denna brist kan bland annat härledas till 

otillräckliga utredningar av elevernas stödbehov, vilket kan föranleda ett verkningslöst stöd 

till eleverna.
44

 

 

Brister förekommer även i kommunikationen mellan skola och elever/föräldrar. Den 

kontinuerliga informationen kring elevernas kunskaps- och sociala utveckling som betonas 

via lagstiftningen, är i många fall undermålig. De individuella utvecklingsplanerna följer 

endast i begränsad utsträckning författningarnas krav, något som medför brister i att stimulera 

                                                           
44

 Skolinspektionen. 2012. En skola med tilltro lyfter alla elever. Tillgänglig via: 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Rapporter/spara-2012/Regeringsrapport-En-skola-med-tilltro-lyfter-

alla-elever-1-juni-2012.pdf Hämtad: 2012-11-15 , sid 6 
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elever till en fortsatt kunskapsutveckling. Skolorna brister även i förmågan att beskriva vilka 

åtgärder som bör inrättas för att stimulera eleverna till att uppnå målen. Vad som även 

framgått var att föräldrar saknade kännedom om vilka åtgärder som skolan vidtar/tagit för att 

garantera måluppfyllelse. Därtill brister många skolor i utvärderingen av elevernas 

kunskapsutveckling och i stort tycks skolorna ha svårt att utvärdera sin egen verksamhet. 

Erfarenheterna från inspektionen visar även på att lärare i sina bedömningar visar bristfällig 

förankring till de nationella kriterierna.
45

 

 

Brister synliggjordes även i förhållande till den rådande skolmiljön för eleverna. Det fanns 

påtagliga brister i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling. Det framkom att 

likabehandlingsplanen/planen mot kränkande behandling sällan utgår från en systematisk 

kartläggning av behoven i den egna verksamheten. Detta föranleder att många skolor saknar 

medel för att få ett bestående stopp på den kränkande behandlingen. Följden av det kan bli att 

den kränkande behandlingen blir ett permanent inslag i skolan.
46

  

 

Resultaten ger vid handen att huvudmännen och skolorna behöver förbättra sitt kvalitetsarbete 

avseende uppföljning och utvärdering av verksamheternas resultat. Många brister i att 

analysera resultaten, och rektorer uttrycks ha en allt för begränsad kännedom om den 

pedagogiska verksamheten för att kunna styra utvecklingsarbetet på skolan.
47

 Slutligen 

betonas att strävan efter likvärdighet i utbildningssystemet fortsatt inte är uppnådd. Detta 

synliggörs bland annat i lärares kunskapsbedömningar av elever i förhållande till de nationella 

målen. Skolinspektionen framhäver att elever med skolsvårigheter påverkas mest negativt av 

bristerna i skolans arbete. Således tycks strävan efter ett likvärdiga förhållanden, ha en 

kontraproduktiv verkan.
48

 

 
 

 

 

 

                                                           
45

 En skola med tilltro lyfter alla elever 2012, sid 6 
46

 Ibdem 
47

 Ibid sid 7 
48

 Ibid, sid 14 
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3. Litteratursammanfattning  
 

I följande kapitel presenteras ett övergripande sammandrag av de utvalda artiklarna/texter 

som legat till grund för analysen. Kapitlet inleds med en redogörelse för de svenska studierna, 

därefter följer en presentation av de internationella undersökningarna.  

3.1 Nationella studier av skolinspektion 
 

Mats Ekholm och Kerstin Lindvall redogör för en historisk återblick kring skolinspektion i 

Sverige. I artikeln presenteras även en av de få effektstudier som utförts i Sverige. Studien 

kan ses som ett svar på den politiska ambitionen om en tilltagande inspektion, och de vill visa 

att skolinspektion inte är en garanti för skolutveckling. De analyserar vilka effekter som 

Skolverkets inspektion haft på resultatutvecklingen bland de skolor som varit föremål för 

tillsyn. Författarna fokuserar på resultatutvecklingen
49

 bland elever i årskurs 9, före respektive 

efter det att inspektionen ägt rum. Materialet omfattas av totalt 187 skolor som är belägna runt 

om i landet. Underlaget baseras på data som är hämtad mellan åren 1998 till och med 2006. 

De årtal som är av särskilt intresse är 2003 respektive 2004, d.v.s. de år när inspektionen 

genomfördes.
50

 

Ekonomistyrningsverket publicerade under 2006 en effektutvärdering av Skolverkets 

inspektionsverksamhet. Studien bygger huvudsakligen på två enkäter som omfattar de 21 

kommuner som var föremål för inspektion under hösten 2003 respektive de 17 kommuner 

som inspekterades under våren det efterföljande året. Enkäterna riktade sig till politiker, 

tjänstemän, rektorer och lärare i de inspekterade kommunerna. Enkätfrågorna inriktades mot 

aktörernas personliga åsikter kring inspektionen och i vilken mån de upplevde att den 

inverkade på skolans verksamhet. Vad som framgår är att den generella uppfattningen kring 

inspektionen är positiv bland respondenterna. Aktörerna gav däremot uttryck för att 

inspektionen huvudsakligen hade en kontrollfunktion.
51

 

 

Mats Ekholm och Kjell Granström har i en studie från 2011 undersökt 

forskningserfarenheterna från inspektionen i Storbritannien. Det är något som skett via att 
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undersöka forskning som fokuserat på Ofsteds inspektionsverksamhet. Av intresse i denna 

studie är särskilt avsnitten där författarna redogör för de effekter som inspektionen har på kort 

respektive längre sikt. Detta sker huvudsakligen via en hänvisning till tidigare forskning på 

området. Det som även ger studien stor betydelse, är hur författarna ger förslag på hur 

skolinspektion kan bli ett konstruktivt inslag i skolors utvecklingsarbete. För att 

Skolinspektionens verksamhet ska nå större framgångar än tidigare inspektioner, krävs att nya 

förutsättningar uppnås. Som en följd av detta riktar författarna fem rekommendationer till 

skolledningen i de svenska skolorna. Om dessa rekommendationer tas i beaktande kan det ge 

förutsättningar för att samspelet mellan Skolinspektionen och skolor får fördelaktiga effekter, 

menar författarna.
52

 

 

3.2 Internationella studier av skolinspektion 
 

Via en studie av Inge de Wolf och Frans Janssens presenteras en överblick av den rådande 

forskningssituationen kring skolinspektion. Studien fokuserar på vilka effekter och bieffekter 

som tillsynen föranleder i utbildningssystemet. Författarna inriktar sig särskilt på vilken 

verkan som inspektionsbesök och publicering av resultatindikatorer har på skolor samt i 

utbildningssystemet i stort. En slutsats som framkommer är att ingen entydlig bild finns 

gällande de positiva effekter som inspektionen föranleder. Vad som däremot framgår är att 

inspektionen samt offentliggörandet av resultatindikatorer är förenade med bieffekter. Via 

detta framgår att de politiska intentionerna kan ha en kontraproduktiv verkan.
53

 

I en undersökning av Shaw m.fl. har de studerat den brittiska skolinspektionens verkan. Ett 

syfte med inspektionsmyndighetens verksamhet är att den ska stimulera till skolutveckling. 

Detta är något som Ofsted tydligt uttrycker via ledorden; ” Improvement through inspection”. 

Studien inriktar sig mot resultatutvecklingen bland elever i 16-årsåldern som genomfört 

slutexamensproven - General Certificate of Secondary Education (GCSE). De aktuella proven 

är av stor dignitet och ligger till grund för elevernas examensbevis från den obligatoriska 

skolan. Undersökningsresultaten har hämtats från över 3000 inspekterade ”secondary 
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schools”
54

. Forskarna har i studien upprättat statistik för inspektionens verkan på elevernas 

resultat, mellan åren 1992 till 1997.
55

 

En studie av Leslie Rosenthal undersöker Ofsteds effekter i det brittiska skolsystemet. 

Forskningen bygger på empirska undersökningar av de direkta effekter som inspektionen och 

dess regelverk har på elevprestationerna bland de skolor som inspekterats. Analysen inriktar 

sig på vilka effekter som inspektionen har på elevresultaten under samma år som skolorna 

inspekterats. Underlaget för studien är hämtat från 2300 statsfinansierade ”secondary schools” 

runt om i Storbritannien. Precis som i studien ovan har Rosenthal hämtat data från de prov 

som utgör grunden för den slutliga examen från den obligatoriska skolan, d.v.s. GCSE. 

Rosenthal visar dock på en mer negativ inverkan, än det resultat som presenterades av Shaw 

och hans kollegor.
56

 

 

I en studie av Melanie Ehren och Adrie Visscher presenteras en teori för hur skolinspektion 

kan få en betydelsefull roll, i avseende att stimulera skolutveckling. Denna teori upprättas 

utifrån en undersökning av tidigare forskning, med bakgrund i direkta och indirekta insatser 

som bland annat bygger på kommunikation och feedback. Detta har möjliggjort en teoretisk 

modell som anger förhållandet mellan skolinspektionens arbetsmetoder och de reaktioner som 

inträffar bland skolorna. Dessa reaktioner kan ge förutsättningar för positiva effekter och/eller 

bieffekter bland skolorna. Här föreslås därför två separata strategier för att stärka 

inspektionens effektivitet. Dessa skiljer sig åt med avseende på skolornas prestationer. Å ena 

sidan presenteras ett förhållningssätt i förhållande till svagpresterande skolor med en låg 

innovationsgrad. Dessa förväntas då vara i behov av ett mer påtagligt stöd och insatser från 

inspektionen. Å andra sidan presenteras en strategi gentemot högpresterande skolor och som 

har begränsade behov av extern intervention.
57

 

 

Den första empiriska studien av skolinspektionens verkan i Tyskland, publicerades under 

2011 av Kathrin Dedering och Sabine Muller. Analysen bygger på en enkätstudie med 468 

rektorer i förbundsstaten Nordrhein-Westfalen, som inspekterades mellan åren 2005 - 2008. 

Dessa resultat har sedan ställts i förhållande till tidigare forskning i Tyskland. Vad som 

                                                           
54

 Secondrary schools omfattar elever I åldrarna 11-16 år, vilket motsvarar grundskolans senare år i Sverige. 
55

 Shaw, I., Newton, D. P., Aitkin, M. & Darnell, R. Do Ofsted inspections of secondary education make a 

difference to GCSE results? British Educational Research Journal, 2003 29(1), s 63–75. 
56 Rosenthal, Leslie. Do school inspections improve school quality? Ofsted inspections and school examination 

results in the UK, Economics of Education Review, 2004 23, 143–151. 
57 Ehren, Melanie. & Visscher, Adrie Towards a Theory on the Impact of School Inspections. British Journal of 

Educational Studies, 2006 54 (1), 51-72. 



19 

framgått är att skolinspektionen haft en positiv inverkan på skolorna.
 
På det hela taget är 

forskningserfarenheterna i Tyskland kring inspektion mer positiva och uppvisar därtill 

homogena resultat, något som står i kontrast till de mer tvetydliga resultat som präglar 

forskningen på internationell nivå.
58

 

 

Melanie Ehren och Machteld Swanborn har undersökt i vilken utsträckning som skolor i 

Nederländerna utvecklar strategiska beteenden, som en direkt konsekvens av inspektionen. I 

samband med inspektionsprocessen förväntas skolor presentera information kring exempelvis 

skolans självvärdering samt elevernas prestationer. Dessa uppgifter har en central roll i 

myndigheternas bedömningar i inspektionsrapporterna, och förväntas ligga till grund för ett 

utvecklingsarbete. I samband med inspektionsmyndigheter fått ökade befogenheter har 

skolorna mycket att förlora, något som kan resultera i att de utvecklar strategiska beteenden i 

syfte för att nå bättre resultat under inspektionen. Detta har sin förklaring i att skolorna vill 

undvika sanktioner och dålig publicitet. Författarna har då särskilt undersökt vilka tendenser 

till fusk som förekommer bland lågpresterande skolor.
59

 

 

David Plowright har i en studie undersökt möjligheterna till att förena självvärdering och 

inspektion i en modell för skolutveckling. Plowright menar att tidigare forskning kring 

inspektion visar på en spänning i inspektionsprocessen. Å ena sidan förväntas inspektionen 

säkerställa att skolornas ansvar i förhållande till rådande lagstiftning, d.v.s. en 

ansvarsutkrävande funktion. Å andra sidan förväntas även inspektionen säkerställa en 

skolutveckling. I sin undersökning har även Plowright granskat lärares och skolledares syn på 

självvärderingen, samt de förberedelser som genomförs inför inspektionen. Författaren bidrar 

slutligen med en modell där han sammanbinder de idéer om skolors självvärdering, med 

förutsättningar för skolutveckling samt villkoren för det som benämns som ”learning 

organizations”
60

. Om dessa förhållanden uppnås, kan sannolikt spänningen i 

inspektionsprocessen upphöra.
61
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Melanie Ehren m.fl. har i en studie undersökt vilka effekter som skolinspektion haft på 

skolutvecklingen. Artikeln inriktas mot att undersöka de politiska ambitionerna vad gäller att 

stimulera skolutveckling via inspektion. Detta sker via att studera bakgrunden till den 

Nederländska utbildningsinspektionslagen. Författarna visar ett exempel på hur det går att 

rekonstruera och utvärdera en programteori som bygger på lagstiftning för kontroll. 

Antagandena i lagstiftningen ger inblick i hur inspektionen förutsätts frambringa 

skolutveckling genom en top-down stimulans. Utvärdering av dessa hypoteser används för att 

förutspå ineffektiviteten i inspektionens lagstiftning. Artikeln avslutas med att diskutera för-

och nackdelar med denna typ av strategi med utgångspunkt i inverkans- och effektstudier. På 

så sätt är den aktuella studien en utvärdering av den politiska maktens ambitioner, dvs. 

förhållandet mellan intention och slutgiltiga verkan.
62

 

Frans Janssens och Gonnie van Amelsvoort har utvärderat sju europeiska länder som 

använder självvärdering som ett verktyg för sina inspektionsmyndigheter. Studien ger vid 

handen att de länder där självvärderingen införlivats i skolinspektionens system, uppvisar en 

relativt stark styrning av dess struktur och innehåll. Vidare tenderade majoriteten av länderna 

ha ambitionen att kombinera självärderingens inriktning genom att stimulera både förbättring 

och ansvarstagande bland skolorna. Däremot i länder där självvärderingen har en begränsad 

eller svag ställning, så varierar graden av styrning från inspektionsmyndigheterna. I dessa 

länder fyller dock självvärderingen olika syften. Via studien vill författarna ge en bild av 

självvärderingens användning och riktar fokus mot möjligheterna att kombinera intern och 

extern utvärdering i inspektionsprocessen.
63

 

I ytterligare en studie av Melanie Ehren och Adrie Visscher har de undersökt effekterna av 

skolinspektion i Nederländerna. Den teoretiska ramen för denna studie bygger delvis på den 

politiska ambitionen bakom den holländska utbildningstillsynslagen, som inkluderas av 

antaganden om att skolinspektion leder till skolutveckling. Via intervjuer och enkäter med 

inspektörerna, har de gett en inblick i hur tillsynslagen implementeras, hur de bedömer skolor 

och stimulerar skolor till förbättring. Dessa har kompletterats med tio fallstudier för att 

undersöka vilken inverkan inspektionsbesök och den efterföljande återkopplingen har på 

skolorna. De olika fallstudierna baserades på innovationskapacitet bland skolorna och 
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inspektionsstil. Vad som framgår är att inspektionen under särskilda förhållanden kan 

stimulera till förbättring bland skolorna. Effekterna är dock begränsade. Därför riktas kritik 

mot den tilltagande externa kontrollen i utbildningssystemet, och författarna förespråkar 

istället en begränsning av dess roll.
64
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4. Resultat 
 

I följande kapitel kommer resultaten från innehållsanalysen presenteras. För att underlätta 

förståelsen för läsaren, har rubriksättningen i stort baserats på de teman som ligger till grund 

för analysen. Vidare möjliggör rubriksättningen att resultaten blir mer lättöverskådliga.  

4.1 Effekter av skolinspektion 
 

I följande kapitel redogör jag för de effekter som forskningen kunnat urskilja via 

inspektionen. De effekter som identifierats är kopplade till elevers skolprestationer, 

publicering av resultatindikatorer och inspektionsrapporter samt skolledare/rektorers och 

lärares syn på inspektionen. Följande val kan motiveras med att dessa utgör de vanligaste 

effekterna som relateras till inspektionen i det aktuella källmaterialet. Slutligen undersöks 

även effekterna av självvärderingen.  

4.1.1 Elevers skolprestationer 
 

I Mats Ekholms och Kerstin Lindvalls studie presenteras resultatutvecklingen bland elever i 

årskurs 9, mellan åren 1998 till 2008. I analysen utgår författarna från statistik som Skolverket 

publicerat gällande elevers skolprestationer, d.v.s. betygsspridningen. Författarna inriktar sig 

på statistik som Skolverket presenterat via webbplatsen ”SIRIS”. I den aktuella statistiken har 

Skolverket statistiskt arbetat bort den inverkan som socioekonomisk bakgrund, 

genussammansättning samt det nationella ursprunget har på elevernas betyg
65

. 

 

De år som är av särskilt intresse för studien är 2003 respektive 2004, d.v.s. de år när 

inspektionen ägt rum. Hur påverkas skolprestationerna efter inspektionen är då en fråga som 

ställs? Vad som framgår via analysen är att endast 29 % av de inspekterade skolorna uppvisar 

positiva effekter på det genomsnittliga meritvärdet åren efter inspektionen. Det ger vid handen 

att 71 % av skolorna inte förbättras resultatmässigt efter inspektionen. Mest anmärkningsvärt 

är att hela 46 % av skolorna uppvisar försämrade resultat, och denna trend består tre till fyra 

år efter inspektionstillfället. Vad som även framgår är att enskilda skolor uppvisar en positiv 

utveckling före inspektionen, något som sedan övergår till en negativ utveckling efter 

tillsynen. Den inverkan som inspektionen trots allt haft på majoriteten av skolorna är således 

begränsade eller rent av negativa. Däremot görs en viss reservation gällande utveckling av 
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skolprestationerna. Detta synliggörs via hur skolorna över tiden ger prov på en variation i 

resultatutvecklingen, tendensen är således inte konstant. På en del av skolorna svänger således 

elevprestationerna både upp och ner under den aktuella undersökningsperioden. Detta kan 

bland annat ha sin förklaring i elevsammansättningen. Även om författarna ämnat begränsa 

förändringarna genom att utgå från regressionsberäkningar, så förekommer således ingen rak 

utveckling. 

 

I en undersökning av Shaw m.fl. har de undersökt Ofsteds inverkan på elevers 

skolprestationer. Författarna har inriktat sig på slutexamensproven från den obligatoriska 

skolan som sker vid 16-årsålder. Undersökningsresultaten har sammanställts utifrån över 3000 

inspekterade skolor (secondary schools). Det statistiska underlaget omfattar åren 1992 till 

1997. Författarna upprättade även en modell som skulle underlätta analysen. Denna modell 

var indelad i tre nivåer som var kopplade till elevernas olika prestationer, d.v.s. det uppnådda 

betyget på proven. Majoriteten av skolorna utgjordes av så kallade ”County schools”
66

, där 

flickor och pojkar studerade tillsammans. Via den aktuella studien framkom att 

skolinspektionen hade en begränsad eller rent av negativ inverkan på skolprestationerna. Ser 

vi exempelvis till den kategori av elever som uppnådde betygen A*–C på proven, så sjönk 

resultaten med omkring 0,5 % under samma år som inspektionen genomfördes, och denna 

tendens bestod under hela den undersökta perioden. Dessa elever utgjorde 35 % av den totala 

mängden eleverna vid county schools. Denna tendens förekom även vid 122 pojkskolor, där 

inspektionen inte hade någon effekt eller en rentav kontraproduktiv verkan för 35 % av 

eleverna. Positiva effekter har dock även synliggjorts i studien. Ser man exempelvis till 

inspektionens inverkan på flickskolor så synliggjordes en positiv utveckling med omkring två 

procent under de efterföljande åren. Dessa skolor utgjorde dock bara 147 av de 3000 skolor 

och var således en minoritet i förhållande till det totala antalet skolor.
67

 Författarna uttryckte 

även att inspektionsmodellen i stort består över tiden, något som får följden att ingen 

förändring kommer att ske.   

Även Rosenthals har undersökt sambandet mellan skolinspektion och elevers skolprestationer. 

Underlaget i den empiriska undersökningen har hämtats från allmänna skolor som är 

statsfinansierade och som undervisar elever upp till 16 årsålder, dvs. secondary schools. Totalt 

sett har 2700 skolor analyserats under en 5-årsperiod. Även i denna studie är utgångspunkten 
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examensprov i den obligatoriska skolan, men i detta fall omfattas åren 1994 till 1998. I den 

statistik som presenteras i studien, framkommer att Ofsteds inspektion har en liten men likväl 

en negativ inverkan på skolprestationerna under de efterföljande åren efter inspektionen. 

Detta framgår via negativa koefficienter för de aktuella åren av inspektion. Vid studiens slutår 

har inga tendenser till förbättring heller kunnat observeras.
68

 Till skillnad från studien av 

Shaw och hans kollegor, uppvisas inga positiva effekter överhuvudtaget via statistiken. 

Ofsteds inspektionsbesök tycks således enbart ha negativa effekter på den uppnådda 

standarden under samma år som tillsynen, något som påvisar en kontraproduktiv verkan 

jämfört med ambitionerna. Rosenthal har slutligen ställt dessa slutsatser i förhållande till 

tidigare erfarenheter kring Ofsteds inflytande. I likhet med de aktuella åren som Rosenthal 

studerat, visar tidigare års inspektioner på en negativ effekt avseende elevers prestationer på 

examensproven. Den negativa effekten som inspektionen bidrar med har en delförklaring i 

den stress som förberedelserna föranleder, menar Rosenthal.
69

   

 

Utifrån redogjorda studier har följande samband urskilts: 

Figur 1: Skolinspektionens effekter på resultatutvecklingen  
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4.1.2  Publicering av inspektionsresultat och resultatindikatorer 
 

Från många inspektionsmyndigheter finns utgångspunkten att skolutveckling ska 

åstadkommas via publicering av indikatorer kring skolors prestationer. Detta är framför allt en 

uttalad ambition från Ofsted, där insamling av data om varje elevs framsteg och uppnådda 

kunskaper, blir form för publicering av varje skolas resultat och kvalitet. Å ena sidan är det 

tänkt att publiceringen ska fungera som en viktig stimulans för skolledare och lärare, att bli 

medvetna om skolans kvalitetsnivå samt dess utvecklingspotential. Å andra sidan kan 

publiceringen förstås mot bakgrund av att det möjliggör att bristfälliga skolor blir allmän 

kännedom.
70

 Via detta förfarande vill myndigheten öka föräldrarnas och andra aktörers insyn i 

skolan. Genom tillhandahållandet av denna information har även ambitionen varit att öka 

föräldrarnas involvering i skolfrågor. Framför allt eftersträvar myndigheterna att upprätta en 

situation där föräldrar påverkar skolor till att förbättra sig i avseende till förekommande 

brister. Detta samband är något som har undersökts i ett flertal studier på internationell nivå.
71

  

 

Ansvarsskyldighet i kombination med offentliggörande av resultatindikatorer bygger på fyra 

grundläggande syften. För det första är det tänkt att en skola ska kunna ställas till svars vid 

bristfälliga resultat eller vid eventuella missförhållanden på skolan. För det andra är en 

utgångspunkt, att föräldrar i större utsträckning ska informeras om skolors brister och via 

detta uppmana skolor till åtgärder kring verksamhetens svagheter. För det tredje är det tänkt 

att resultatindikatorerna ska användas av elever och föräldrar i samband med skolval. 

Avslutningsvis har en ambition varit att skolor ska använda resultatindikatorer som riktlinjer 

eller som en utgångspunkt för utvecklingsarbeten. Således är informationen om skolans 

prestationer tänkt åstadkomma ett aktivt deltagande bland framför allt föräldrar och elever, för 

att med stöd från dessa garantera undervisningskvaliteten på skolorna. Från exempelvis 

Ofsted, har ambitionen i stort varit att publiceringen ska stimulera till skolutveckling i 

utbildningssystemet. Faktum är att metoden ska sporra skolledare och lärare att engagera i 

frågor kring skolans resultat och utvecklingspotential.
72

  

 

Däremot framgår det att föräldrar endast i begränsad utsträckning involverar sig i frågor som 

omfattar inspektionsresultaten. Föräldrar tycks huvudsakligen vara intresserade av frågor som 

omfattar skolmiljön, det pedagogiska klimatet, skolsäkerhet, tydligheten i skolföreskrifterna, 
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skolans rykte samt i avseende om stöd till elever. Vidare framgår att föräldrar i allmänhet inte 

deltar i frågor som inbegriper utbildningskvaliteten, inte heller tycks deras skolval baseras på 

information om utbildningskvaliteten. Om föräldrar ändå föreslår förbättringar på skolan, 

avser det vanligtvis förutsättningar för undervisning och lärande, såsom skolans timplaner, 

dvs. hur mycket undervisningstid som eleverna erbjuds i respektive skolämne.
73

  

 

De flesta studier på internationell nivå som undersökt effekterna via publiceringen av 

resultatindikatorerna är i stor utsträckning baserade på analyser av tillförlitligheten i de 

nationella jämförelserna. I de fall då skolorna vidtar några förändringar är de av kortsiktig 

karaktär och har inte någon konkret effekt. Utifrån dessa studier framkommer att 

indikatorerna i de nationella jämförelsetabellerna inte tycks ha någon effekt på 

skolutvecklingen.
74

 Inte heller tycks skolinspektörerna vidta några insatser för att säkerställa 

att föräldrarna använder rapporterna, i syfte att påverka skolorna att åtgärda brister. Studier 

har även pekat på att föräldrar saknar en kännedom om inspektionsresultaten. Därmed tycks 

myndighetsambitionerna misslyckats när det gäller att skapa ett engagemang bland föräldrar 

kring utvecklingsfrågor i skolan.
75  

 

Däremot har det framgått att publiceringen av resultatindikatorer kan ha positiva effekter på 

elevers studieresultat i avseende till testresultat. Dessa erfarenheter har framför allt 

synliggjorts i USA. Genom att använda en variation av olika faktorer i den politik som ligger 

till grund för inspektionen samt statistiska metoder för att isolera de politiska effekterna av 

övriga statliga effekter, har en sådan inverkan kunnat urskiljas. I förhållandet mellan dessa 

aspekter kunde studierna visa att publiceringen ledde fram till en förbättring i provresultaten. 

Däremot härleddes utvecklingen främst till test-specifika kunskaper och elevernas 

ansträngningar, därtill så hade lärare utvecklat strategiska beteenden i förhållande till testen.
76
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4.1.3  Skolledares och lärares syn på inspektionen  
 

Ekonomistyrningsverket har genomfört en effektstudie av Skolverkets inspektion. I denna 

utgår de huvudsakligen från två enkäter som omfattar de 21 kommuner som varit föremål för 

inspektion under 2003 respektive 17 kommuner som inspekterats under 2004. Enkäterna 

riktade sig till kommunpolitiker, tjänstemän, rektorer och lärare i de inspekterade 

kommunerna.
77

 Enkätfrågorna inriktades mot aktörernas personliga åsikter kring inspektionen 

och i vilken utsträckning de upplevde att den inverkade på skolans verksamhet. Via 

respondenterna framkom generellt sett en positiv bild av Skolverkets inspektionsverksamhet. 

Den grupp som däremot förhöll sig mest kritisk till inspektionen var lärare. Omkring 70 % av 

respondenterna uttryckte att inspektionen genomfördes på ett bra sätt. Vidare uttryckte en 

majoritet av aktörerna att inspektionen inriktade sig på rätt områden, vilket fastslogs av 65 % 

av respondenterna 2003 respektive 61 % 2004. Dessutom ansåg 53 % av respondenterna att 

inspektionsrapporten gav en rättvisande bild av skolverksamheten. Ser vi till förtroendet för 

inspektörerna hade enbart 30 % av respondenterna ett stort förtroende för inspektörerna. En 

ytterligare intressant aspekt framkom via en fråga om vilket syfte som inspektionen har. Ser vi 

till 2004 års enkät, svarade 53 % att inspektionen enbart fyllde en kontrollfunktion, 12 % 

enbart en utvecklingsfunktion samtidigt som 25 % svarade att den hade en kombination 

mellan de båda aspekterna.
78

 

För att föra vidare resonemanget till de upplevda effekterna, så framträder även här positiva 

åsikter. De effekter som spåras via Ekonomistyrningsverket uppstår inför, efter eller får 

långsiktiga effekter bland skolorna. De effekter som inspektionen uttrycktes ha inför besöken 

var bland annat att:
79

 

1. Skolorna uppdaterade sin dokumentation utifrån Skolverkets kriterier 

2. Läste information om hur inspektionen genomfördes 

3. Kontaktade skolor som tidigare inspekterats  

Ser vi exempelvis till i vilken utsträckning som skolorna vidtar de åtgärder som inspektionen 

föreslagit, så framkommer att bristerna i stor utsträckning åtgärdas. I enkäterna uttryckte ca 60 

% av respondenterna att de påbörjat samt att de skulle inleda utvecklingsarbeten i förhållande 

till de förbättringsområden som Skolverket påtalat. I respektive enkät uttryckte ungefär 30 % 
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av respondenterna att de kommer att arbeta med de flesta förbättringsområdena. Således 

inrättade omkring 90 % ett förbättringsarbete som en följd av inspektionen.
80

 

När det gäller inspektionens långsiktiga effekter, förmodade ca 60 % att den skulle ha en 

sådan verkan. Respondenterna framhävde då tre områden där den förväntades ha långsiktiga 

effekter. För det första i förhållande till administrationen, såsom gemensamma system/rutiner. 

För det andra i avseende till organisationen. Här framkom att en ökad kommunal samverkan 

kunde resultera i ökade resurser i verksamheten. För det tredje antogs den även påverkade 

arbetssätten, med detta avsågs ett förbättrat kvalitetsarbete, ett utökat samarbete, samt ett 

gemensam strävan att föra verksamheten framåt.
81

  

 

En viss reservation kring inspektionens verkan framkom dock, bland annat uttryckte 65 % av 

respondenterna att de kände till alla eller merparten av de brister som Skolverket påtalade. 

Vidare uttryckte omkring 30 % av respondenterna att bristerna redan var planerade att 

åtgärdas, och 42 % att de skulle åtgärdas framöver. Däremot uttryckte 40 % att de redan 

tidigare haft planer på förändringar, men att dessa har förstärkts eller tidigarelagts som en 

följd av inspektionen. En viss komplexitet förekommer således, vad gäller utläsandet av dess 

reella effekter. 
82

 

Som tidigare nämnt var lärare den kategori av respondenter som var mest kritiska till 

inspektionen. Det framkom även att lärare uppfattade inspektionen som ytlig, detta som en 

följd av en begränsad granskning av skeenden i klassrumsmiljön.
83

 Lärarna svarade även att 

stödbehovet var som störst efter inspektionstillfällena på skolorna. Som en följd av detta 

efterfrågade lärarna ökade resurser och ett riktat stöd till skolan. Särskilt önskades 

fortbildningsinsatser till lärarna. I samband med inspektion efterfrågades även 

rekommendationer i förhållande till de områden där insatser var nödvändiga för att utveckla 

skolan. Därför var en tydligare återkoppling från Skolverket nödvändig. En ytterligare 

intressant aspekt framkom när majoriteten av lärarna, gav uttryck för att staten bör återta 

huvudmannaskapet för skolan.
84

 

I De Wolf och Janssens studie har de sammanställt erfarenheterna från tidigare forskning. 

Denna allmänna bild som presenteras visar att majoriteten av skolor upplever 
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inspektionsbesöken som professionella, att de upplever verksamheten som stödjande samt att 

de kan bidra positivt till skolornas kvalitet. Dessa kunskaper framkommer i 70-90% av de 

skolor som ligger till grund för studierna och på så sätt är åsikterna bland skolpersonalen 

positiva. Utifrån respondentssvaren framgår även att inspektionen huvudsakligen har positiva 

effekter.
85

 

Vidare redogjordes för forskning kring vilka effekter inspektionsbesöken hade på lärares 

beteenden. Det uttrycks att utbudet av sådana studier är begränsade. Författarna presenterade 

däremot en studie av Brimblecombe m.fl. som visar att 38 % av de undersökta lärarna varit 

benägna att genomföra förändringar strax efter inspektion, i synnerhet i förhållande till hur de 

undervisar och organisera klasser. I en studie av Chapman framgår att omkring 50 % av 

lärarna gav uttryck för att Ofsteds inspektion resulterar i förändringar i klassrummet och att 

58 % av lärarna ansåg att inspektionen var ett lämpligt verktyg för skolutveckling. I de 

aktuella studierna betonas att inspektionens effektivitet, i stor utsträckning baseras på 

relationen mellan lärarna och inspektörerna. Återkopplingen från inspektören anges då vara 

den viktigaste faktorn till att förändra lärares beteenden.
86

 I en motsvarande studie av 

Chapman, framgick att omkring 70 % av lärarna upplevde att Ofsted huvudsakligen hade en 

ansvarsutkrävande funktion, d.v.s. göra aktörer ansvariga för deras handlingar. Emellertid så 

upplevde 58 % av lärarna att inspektionen även kunde bidra till skolutveckling.
87

 Huruvida 

inspektionen och den efterföljande inspektionsrapporten faktiskt bidrar till att förbättra 

skolorna är naturligtvis ingen självklarhet, vilket framgick via respondenternas svar. Skolor 

står inför många utmananingar och lärare respektive skolledare rapporterade att inspektionen 

endast hade en marginell effekt på deras undervisning, något som även gällde annan 

pedagogisk verksamhet. Överhuvudtaget hade respondenterna svårt att urskilja konkreta 

områden som hade förändrats som en följd av inspektionen.
88

 

Dedering och Müller har genomfört en enkät-respektive intervjustudie med 468 rektorer i 

förbundsstaten Nordhein-Westfalen i Tyskland, där de besvarade vilka effekter som 

inspektionen haft på bland skolorna. Vad som bör betonas här är att forskningen i Tyskland 

uppvisat mer positiva erfarenheter av skolinspektion i jämförelse med annan forskning på 

internationell nivå.
89

 De första effekterna som observerats är planering och genomförande av 
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åtgärder i avseende till de påtalade bristområdena.
90

 Återkopplingen från 

inspektionsmyndigheten antas vara en fundamental förutsättning för effektiviteten av 

inspektionen. Av denna anledning ombads rektorerna besvara hur de såg på återkopplingen i 

inspektionsrapporterna samt dess inverkan på skolans utvecklingsarbete. Rektorerna var 

generellt sett positivt inställda till rapporten och upplevde att de var konkreta. Bland annat 

uppgav 89,9% av rektorerna att rapporten var lämplig i dess omfattning, 87,8% ansåg att den 

var träffande i sitt innehåll och 81 % av respondenterna instämde på påståendet att rapporten 

var allsidig i sin redogörelse. Av särskild vikt var den muntliga återkopplingen som 

inspektörerna gav till rektorerna och skolpersonalen, och den uttrycktes ha störst inverkan på 

skolans utvecklingsarbete.
91

 

86 % av rektorerna uttryckte att ett utvecklingsarbete pågick, och på de flesta skolorna hade 

redan vissa konkreta åtgärder genomförts. Vidare gav 70 % av rektorerna uttryck för att de 

har delegerat ansvarsområden/åtaganden till andra aktörer i utvecklingsarbetet. Vid 40 % av 

skolorna har det även utarbetats kriterier för att bedöma framgångarna via de vidtagna 

åtgärderna. En tydlig effekt synliggjordes även via hur lärare genomgick 

kompetensutveckling via ett deltagande i olika former av kurser eller projekt. Inspektionen 

hade därtill stor inverkan på utvecklingsarbetet i skolplanerna, vilket bekräftades via 50 % av 

rektorerna.
92

 

Ehren och Visschers undersökning har genomförts via tio separata fallstudier som visar att 

återkopplingen från inspektionen har en fundamental roll om den används på rätt sätt. Via 

studien framgår att alla skolor värdesatte återkopplingen från inspektörerna och angav att den 

hade en viktig funktion för att förbättra skolverksamheten.
93

 De förbättringsåtgärder som 

redan hade avslutats med stöd från inspektionens återkoppling, var dock relativt lätta att 

genomföra. Därför var det svårt att påvisa några större förändringar som uppkom tack vare 

inspektionen. De förändringsområden som slutförts utgjordes bland annat av att 

genomföra/avskaffa studietester eller utöka den tid som spenderades på språkutbildning. En 

viktig slutsats var dessutom att andelen inledda förbättringsarbeten inte verkade vara förenade 

med omfattningen av återkopplingen. Med andra ord, kan inte mängden återkoppling eller 

antalet förbättringsförslag, förklara varför vissa skolor inlett ett större antal 
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förbättringsprocesser än andra. Detta har framgått genom att jämföra skolor med låg 

respektive hög innovationsgrad. Däremot tycks återkopplingen av skolornas brister i 

kombination med skriftliga avtal vara den starkaste impulsen för skolutveckling. En sådan 

impuls är emellertid inte nödvändig för skolor som redan planerar att förbättra sina brister, 

men i dessa fall är återkopplingen inte utan betydelse. Skolledningen kan då tillvarata 

återkopplingen från skolinspektörerna och använda den för att exempelvis stimulera 

skolpersonalen till att utvecklas i sin profession.
94

 Utan relevant återkoppling kommer 

inspektionen sannolikt bara ha en begränsad inverkan på förbättringsarbetet bland skolorna. 

Därför är det av stor relevans att inspektionsmyndigheter lägger betydande fokus vid denna 

förmedling.  

 

4.1.4 Effekter av självvärderingen  
 

Idag finns en mängd olika definitioner av självvärdering, men trots denna utgångspunkt så 

fyller den samma huvudsyfte i de länder där den används, nämligen stimulera till 

skolutveckling. Via en definition beskrivs den som en metod som inbegriper systematisk 

informationsinsamling som initieras av skolor och avser bedöma hur skolan och uppnåendet 

av dess pedagogiska mål förhåller sig. Detta i syfte att stödja beslutsfattande och lärande samt 

bli en utgångspunkt för skolornas utvecklingsarbeten. Självvärderingen kan i olika länder ha 

skiftande inriktning och omfång. Antingen som ett omfattande dokument som i Storbritannien 

och Nederländerna, eller i andra länder i form av en kort lista med fokus på skolans resultat. 

Vad som gör självvärderingen speciell är att den möjliggör en förening av intern och extern 

utvärdering av skolans verksamhet.
95

 Resultaten av skolornas kvalitetssäkring och 

självvärdering används av inspektionen för att formulera bedömningar av skolornas kvaliteter. 

Denna metod avses uppmuntra skolorna att utveckla lämpliga åtgärder för kvalitetssäkringen, 

samt förväntas bidra till identifiering och korrigering av de aktuella bristerna.
96

  

En skola som har en stor kännedom om sin egen verksamhet har också stor möjlighet till att 

förbättra den. Via ett aktivt arbete med självvärderingen är det tänkt att den ska ha en central 

roll i skolors utvecklingsarbeten. Den bör inriktas mot att bedöma hur bra skolan presterar, 

redogörelser av dess styrkor respektive svagheter, vilka åtgärder som bör vidtas för att 

utvecklas/förbättras samt redogöra för om de rätta resurserna finns inom skolan för att uppnå 
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dessa mål. Skolans självvärdering är därtill en central utgångspunkt i samband med 

skolinspektion. Ser vi exempelvis till brittiska förhållanden, planerar Ofsted inspektionen med 

utgångspunkt ur dessa. Framför allt granskas skolornas förutsättning för ett lämpligt 

utvecklingsarbete. Via ett sådant förhållningssätt är det tänkt att inspektionen ska inta rollen 

som en kritisk vän i syfte att bistå skolor i utvecklingsarbetet.
97

 

Vilka är då självvärderingens effekter? Självvärderingsprocessen syftar till att åstadkomma 

förbättring bland skolorna, men vad som framgått är att de i stor utsträckning verkar utgå från 

att uppfylla de kortsiktiga kraven av inspektionsmyndigheternas kontroll, snarare än de mer 

omfattande utvecklingsbehoven som skolorna har. Detta har framför allt sin förklaring i de 

strikta riktlinjer och krav som upprättats av myndigheten. Ser vi exempelvis till Storbritannien 

har skolornas egna beskrivningar av verksamheten och deras utvecklingsbehov enbart fått ett 

begränsat utrymme i självvärderingen. Detta har framför all sin förklaring i en allt för stor 

betoning av ett ansvarsutkrävande genom självvärderingen. Detta tycks ha föranlett 

förberedelser bland skolorna och skolorna har då försökt undgå sanktioner från 

inspektionsmyndigheterna genom att dölja de verkliga problemen som skolan har.
98

 

I Franssens och van Amelsvoort studie har de jämfört länder som inrättat självvärdering som 

en metod för inspektion. Det framgår att majoriteten av länderna i hög grad präglas av en 

styrning av självärderingens form och innehåll. Således är det i stor utsträckning 

inspektionsmyndigheterna som styr skolornas prioriteringar i utvecklingsarbetet. Däremot 

förekommer det undantag i länder där det skolorna ges ett större utrymme. Denna styrning 

präglas då antingen av att vara öppen, till att vara förhandsstrukturerade och är då mer 

förbättringsinriktade. Vad som framgått är att öppna inspektionsramverk som ger utrymme för 

skolornas egna behov och prioriteringar, tycks bidra med en högre grad positiva effekter 

bland skolorna.
99

 Det är även här som inspektionens stora potential finns.  

Om skolor och inspektionsmyndigheter använder samma resultatindikatorer, kommer det 

bidra med en öppnare kommunikation om kvaliteten på skolorna. Att däremot utgå från 

riktlinjer/ramar som ursprungligen var skapade för extern värdering och då främst i syfte för 

ansvarsutkrävande, är inte utan problem. En skräddarsydd självvärdering bör alltid utgå 

skolans egna mål, prioriteringar och förbättringsområden. På så sätt kan en bottom-up 
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utveckling initieras på skolans egna initiativ. Dessa aspekter är nödvändigtvis inte desamma 

som urskiljs via kvalitetsindikatorerna och som har ett starkt fäste inom inspektionernas 

ramverk. Dessa kan istället föranleda en begränsad innovation bland skolorna. Ett ytterligare 

problem går att urskilja i att den externa värderingen konstruerats för ansvarsutkrävande, 

bedömande av kvalitet, samtidigt som utgångspunkten för självvärderingen är att mäta och 

hantera tillväxt.
100

 Däremot kan dessa förutsättningar förenas under vissa premisser, vilket 

framgår via hänvisningen till Plowrights teorier senare i denna studie.  

4.2 Bieffekter bland skolor 
 

I följande kapitel redogörs för de bieffekter som kan uppstå i utbildningssystemet som en 

följd av en tilltagande kontroll. Dessa presenteras huvudsakligen utifrån de internationella 

studierna. De bieffekterna har särskilts utifrån inspektionsbesök respektive offentliggörande 

av resultatindikatorer.  

 

4.2.1 Bieffekter som en följd av skolinspektion 
 

De Wolf och Janssens har sammanställt erfarenheterna av de bieffekter som skolinspektion 

och publicering av resultatindikatorer föranlett. Via deras översikt av forskningssituationen 

har det framgått att oavsiktliga effekter kan uppstå som en följd av inspektionen. Dessa kan i 

allvarligaste fall medföra att inspektionens ursprungliga intentioner blir verkningslösa eller 

rentav kontraproduktiva. Författarna har delat in dessa bieffekter i tre separata kategorier, 

vilka utgörs av:
101

 

1. Strategiskt avsiktliga beteenden 

2. Strategiskt oavsiktliga beteenden 

3. Övriga bieffekter  

Strategiskt avsedda beteenden utgörs av sådant handlande där skolorna avser dölja brister 

eller missförhållanden i syfte att undgå kritik och/eller sanktioner från 

inspektionsmyndigheten. Ett av de vanligaste förekommande fenomenen är det som benämns 

som ”window dressning”. Detta beteende innebär att skolorna utvecklar proaktiva åtgärder, 

utan djupare utredningar och enbart i syfte för att bedömas positivt av myndigheten. 

Begreppet är hämtat från finansvärlden och baseras på en liknelse till affärers skyltfönster där 

de enbart visar upp sina bästa erbjudanden, för de potentiella kunder som står utanför och 
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tittar in. Ser vi till skolansvärld skulle ett sådant skeende kunna påvisas via följande exempel. 

En skola kan via sin dokumentation ge prov på ett aktivt förebyggande arbete av kränkande 

behandling. Vid en närmare granskning kan det framgå att verkligheten är en helt annan. 

Detta är en övervägande risk när myndigheter huvudsakligen utgår från dokumentation vid 

inspektionstillfällen. Andra former av strategiska beteenden kan i vissa fall uppfattas som ett 

vilseledande eller i själva verket som bedrägeri. Detta kan synliggöras via hur lärare hjälper 

elever på olika former av test samt att det även förekommer exkludering av svagpresterande 

elever vid tester, i syfte att höja det genomsnittliga resultatet på skolan. Vidare har det 

observerats hur bristfälliga lärare rapporteras som sjuka i samband med inspektionen, detta för 

att undvika att deras undervisning blir föremål för granskning.
102

 

Oavsiktliga strategiska beteenden kan synliggöras via hur skolorna påverkas genom oavsedda 

effekter av inspektionen, eller av de metoder som ligger till grund för inspektionen. Här 

förekommer bland annat olika former av förberedelser inför inspektionen eller åtgärder inför 

test som ligger till grund för inspektionens bedömning. Detta i avsikt att uppnå bättre 

inspektionsresultat. Det kan föranleda ett tunnelseende eller en indikatorfixering bland 

skolorna. Följden av det kan bli att skolorna i allt för stor utsträckning fokuserar på sådana 

aspekter som ligger till grund för inspektionens bedömning. Detta föranleder en alltför stor 

fokusering på kortsiktiga lösningar, vilket kan hota utvecklingsarbetet på skolorna. En 

ytterligare bieffekt som har observerats är en negativ inverkan på skolors innovation. Det kan 

synliggöras via hur skolor håller tillbaka nya idéer, vilket har sin grund i att skolor vill 

undvika eventuella risker som kan hota skolans resultat. Skolor kan då aktivt välja att placera 

sig som en genomsnittlig skola, även om skolan har kapacitet att nå högre resultat.
103

 

Den tredje kategorin utgörs av övriga former av bieffekter. En av de vanligaste bieffekterna 

som inspektionen orsakar är påtaglig stress bland lärare och rektorer. Detta uppstår som en 

följd av skolinspektionens kontrollfunktion, och effekten kan bli att validiteten i inspektionens 

bedömningar hotas. En ytterligare oavsiktlig bieffekt är att högpresterande skolor tenderar att 

inta en passiv roll i utvecklingsarbetet och förlitar sig på sina resultat, något som är en följd av 

den positiva bedömningen. 

I en studie av Ehren m.fl. redogör de för potentiella bieffekter av inspektionen. Det framgår 

att skolorna inte alltid har ett intresse av att samarbeta vid inspektionstillfällena, eller utföra 
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alla de åtgärder som är nödvändiga för att förbättra verksamheten, detta både i samband såväl 

som efter inspektionen. Det framgår att skolor kan undanhålla information om allvarliga 

ärenden, detta för att inspektörerna inte ska kunna identifiera eller offentliggöra bristerna. 

Följande kan vara synligt i samband med ärenden av kränkande behandling, där skolorna 

saknar medel för att få ett bestående stopp på missförhållandena. Författarna presenterar även 

forskning av Weibes som visar att skolor i extremfall förändrar elevunderlaget i samband med 

inspektionsbesöken. Det har då visat sig att skolor skickat iväg elever till andra skolor, gör 

aktiva gallringar vid antagningar eller att elever flyttas ned en årskurs i samband med 

inspektion. Orsaken till detta beteende bland skolorna kan förklaras med offentliggörandet av 

inspektionsresultaten, bidrar till en större benägenhet att fuska. Viljan att bibehålla ett gott 

rykte och att undvika sanktioner kan förklara detta handlande. 
104

  

 

Ehren och Visscher har i en studie kunnat påvisa tänkbara bieffekter av inspektionen. En 

möjlig bieffekt är ”isomorfism” som är en begränsande process som tvingar en enhet i en 

population att efterlikna andra enheter. Det finns ett antal orsaker och mekanismer som 

frambringar isomorfi. Vad beträffar skolinspektion så är det myndigheternas kontrollfunktion 

med påtryckningar eller belöningar, som resulterar i att skolor fokuserar på 

resultatindikatorer. Detta kan påverka många aspekter av en organisations beteende och 

struktur. Skolledare kan då avsiktligt eller oavsiktligt lära sig lämpliga åtgärder och anpassa 

sitt beteende efter inspektionens ramverk. Resultatet kan bli att skolorna i alltför stor 

utsträckning börjar efterlikna varandra och variationen sinsemellan upphör. Detta kan då 

resultera en annan bieffekt, nämligen ett beroende av inspektionsmyndigheten. Skolorna kan 

då bli oförmögna eller ovilliga att själva bestämma vilka förbättringar som är nödvändiga för 

att öka kvaliteten i verksamheten.
105

  

 

I en studie av Janssens m.fl. har författarna undersökt inverkan av självvärderingen och den 

effektivitet som den medför till inspektionsprocessen. Denna process inbegrips av en 

spänning mellan den interna och externa utvärderingen, och visar att på att införandet av 

självvärdering inte är oproblematisk. När riskerna är höga i den externa utvärderingen, kan 

skolorna känna sig hotade och inta ett strategiskt eller opportunistiskt beteende. Detta kan 

medföra ett undanhållande av uppgifter, snedvriden data, ett manipulerande av elevernas 

skolprestationer etcetera. En alldeles för stor fixering vid inspektionens regler och förfaranden 
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är då att vänta som en bieffekt. Förespråkare av en kombination av självvärdering och extern 

utvärdering måste därför iaktta och försöka begränsa dessa beteenden, för att kombinationen 

mellan intern och extern utvärdering ska bli framgångsrik.
106

 

4.2.2 Bieffekter genom publicering av resultatindikatorer 
 

Olika former av indikatorer har fått en allt starkare betydelse i utbildningssystemet under de 

senaste årtiondena. Dessa har införts för att på olika sätt ange kvaliteten i utbildningssystemet. 

En första kategorin utgörs av resultatindikatorer och syftar till att mäta vad skolan 

åstadkommit i form av betygsresultat, d.v.s. vilka mål som eleverna uppnår via 

undervisningen. Den andra kategorin av indikatorer inriktas mot skolornas resurser och då i 

syfte för att mäta vilka resurser skolan har avseende ekonomi och personal. Den tredje 

kategorin utgörs av indikatorer som markerar trivsel och lärande bland skolorna. Ser vi då till 

resultatindikatorerna så är de tänkta att används för att rangorda skolornas prestationer, och 

därigenom även möjliggöra jämförelser mellan såväl skolor som kommuner. Det är således 

här som marknadiseringen av skolan blir konkret, via b.la en önskad konkurrensutsättning. 

Den forskning som undersökt bieffekterna av offentliggörandet av resultatindikatorer, har 

huvudsakligen fokuserat på de strategiska beteenden som uppstår bland skolorna som en följd 

av publiceringen. De Wolf och Janssens redogör bland annat för en studie som genomförts i 

USA där det påvisats att fusk förekommit bland testresultaten i 4-5 % av de undersökta 

skolklasserna. Dessa resultat har framkommit via empirska studier av resultaten bland 

eleverna genom åren samt via en granskning av självständigheten i svaren. De uttrycks dock 

att fusket kan ha varit mer utbrett än vad de kunnat fastställa via studien.
107

  

Ehren och Swanborn har genomfört en studie av förekomsten av strategiska beteenden bland 

Nederländska skolor i samband med de test som ligger till grund för resultatindikatorerna. 

Författarna uttrycker att i samband med tilltagande sanktioner och ökad kontroll, har det 

emellertid visat sig att skolor börjat utveckla strategiska beteenden.
108

 Studien har analyserat 

om skolor aktivt fuskar med olika tester och/eller omformar deras resultat beträffande 

elevunderlag. Dessa testresultat visar på stora likheter med den studie som redogjordes för i 

stycket ovan denna. Forskarna fann att 5,5 % av skolorna inte följde inspektionens riktlinjer 
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för administrering av testen. Lärarna i dessa skolor tillät elever använda sig av stödpapper, de 

klargjorde frågorna för eleverna eller så guidades elever till rätt svar. Detta har framkommit 

via observationer från inspektörer i samband med att lärare administrerade testen. Det faktum 

att de närvarade under testen hade sannolikt en begränsande inverkan på andelen fusk. 

Således kan det tänkas att fuskfrekvensen varit större än vad som angivits i studien. 
109

 

Vidare framgick att omkring 30 % av skolorna uteslöt en eller flera studenter från tester som 

utgör grunden för inspektionens bedömning. Orsaker till detta kan härledas till att skolorna 

ville höja sina resultat och i förlängningen även deras status. Vanliga ursäkter till bortfallet 

var sjukdom eller att elever ingick i specialundervisning.
110

 Via exkluderingen uteblir däremot 

nödvändig information kring elevernas prestationer, något som kan föranleda att lärarna 

saknar en allsidig bild av elevernas kunskapsutveckling. Följden av detta kan bli att lärarna 

inte anpassar sin undervisning efter elevernas behov och att nödvändiga stödinsatser uteblir, 

något som kan hota det fortsatta lärandet för dessa elever.
111

   

 

Vidare finns det forskning som inriktats mot att identifiera aspekter av strategiska beteenden 

bland skolor. Det vanligaste förekommande beteendet utgjordes av olika förberedelser inför 

testen, dvs. det som benämns som ”teaching to the test”. Dessa strategier skiljer sig dock åt 

och även omfattningen av den beroende på lärare. Detta medför att lärarna begränsar 

undervisningen till kunskaper eller färdigheter för att höja studenternas prestationer på 

standardiserade test. Detta medför dock en överdriven fokusering på enkla och avskilda 

färdigheter, vilket begränsar lärarens förmåga att förmedla ett helhetsperspektiv av skolämnet. 

Även mer oavsiktliga beteenden synliggjordes via en större konflikt mellan syften och mål, 

något som framgick genom en minskad effekt via läroplanen, en koncentration av resurser på 

elever i gränsfall, en ökad skuldkultur etcetera.
 112

 I detta avseende riktats även fokus mot det 

som benämns som ”suboptimering”. Termen har hämtats företagsekonomin och betecknar 

problem vid försök att nå bästa möjliga resultat för en enskild aktivitet, samtidigt som det 

bidrar med försämrade resultat för verksamheten som helhet. Detta kan innebära att skolor 

inriktar sig på sådana aspekter som ligger till grund för inspektionens bedömning, vilket 

medför att tid för annan pedagogisk verksamhet uteblir. Detta kan bland annat härledas till de 
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omfattande kraven på dokumentation, vilket får konsekvenser för annat pedagogiskt 

utövande.  

 

4.3 Skolutveckling via inspektion? 

4.3.1 Var finns utvecklingspotentialen?  
 

Via forskning har det framgått att inspektionens inflytande, i stort baseras på skolpersonalens 

vilja till att förändras. Vissa skolor är inte bara mer benägna att använda sig inspektörernas 

rekommendationer, de är också mer kapabla att implementera de åtgärder som är nödvändiga. 

Två grundläggande villkor anges då för en implementering av inspektionens återkoppling ska 

bli möjlig. Den första baseras på ett ledarskap som kan upprätta en strategi för genomförandet 

av ett utvecklingsarbete utifrån inspektionsresultaten. Den andra utgörs av åtgärdsplanering 

samt identifiering av nödvändiga resurser för att nå förbättring.
113

 Med utgångspunkt i dessa 

betonas således vikten av ett aktivt ledarskap från rektorer, när det gäller att organisera och 

styra över utvecklingsplanerna på skolan. I stort är det även rektorerna som bär ansvaret för 

att garantera utbildningskvaliteten bland skolorna. Detta indikerar således de begränsade 

möjligheterna för en top-down-utveckling i skolan via inspektionen, utan en utveckling 

möjliggörs främst via centrala aktörer inom skolan. Vikten av rektorers ledarskap kommer 

även framgå nedan.  

Ekholm och Granström ger vid handen att en tilltagande inspektion kan föranleda en 

missriktad skolutveckling. Risken är att det uppstår en utvecklingslinje, i vilken skolorna 

eftersträvar en lydnad i gentemot inspektionsmyndigheten. Detta medför även en 

deprofessionalisering bland skolpersonalen, i och med att professionella överväganden och 

beslut överlåts till myndigheten. Detta tillstånd är heller ingen garanti för skolutveckling, utan 

den förverkligas huvudsakligen via skolans egen vilja. En mer nödvändig utvecklingslinje är 

baserad på en lydnad mot det egna uppdraget. Via denna utvecklingslinje ansvarar 

skolledning och personal själva för användandet av inspektionssresultaten. Utifrån 

rapporterna kan då skolpersonlen göra prioriteringar, upprätta egna mål och vidta lämpliga 

åtgärder för en genuin skolutveckling. Utvecklingsmöjligheter är då i första hand förankrade i 

den professionalism som finns förankrad inom skolans egna väggar.
114
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I ett fortsatt resonemang redogör författarna för hur skolinspektion kan bli ett konstruktivt 

inslag i skolors utvecklingsarbeten. Dessa rekommendationer riktas särskilt till skolledare, 

som innehar huvudansvaret för utvecklingsarbetet bland skolorna. Granström och Ekholm 

lyfter fram följande aspekter:
115

 

 

1. Diskutera utvecklingsideologi med personalen 

2. Erövra makten över inspektionens innehåll och tidpunkt 

3. Var delaktig i analys och tolkning av inspektionsresultaten 

4. Ta makten över utvecklingsplanerna 

5. Avsätt resurser till utvecklingsarbetet 

 

Vad beträffar den första rekommendationen grundar den sig i ett samarbete mellan 

skolpersonalen i utvecklingsarbetet. För att möjliggöra skolutveckling på skolan krävs 

professionellt och lokalt anpassade lösningar på verksamhetsbristerna eller 

förändringsambitionerna. Av denna anledning är det fundamentalt att skolledning och 

personal diskuterar utvecklingspotentialen samt problematiserar aspekter som står i relation 

till inspektionen och det egna utvecklingsarbetet. Den andra rekommendationen baseras på 

vilket tillstånd som bör råda på skolorna för att uppnå en bättre resursanvändning via 

inspektionen. För att möjliggöra detta bör de nuvarande rutinerna stå i fokus vid granskning. 

Om inspektionen ska ha en önskvärd effekt bör den utgå från skolans behov och dess egen 

tidsplanering. Om skolan på ett lämpligt sätt kan uttrycka sina behov så kan värdefullt stöd 

bistås via inspektionen genom att myndigheten inriktar sin granskning på dessa aspekter. Den 

tredje rekommendationen bygger på att tillvarata inspektionstillfällena och observera samma 

lektioner eller skeenden som inspektörerna, detta i avsikt för att jämföra upplevelserna. Det 

medför att parternas intryck kan ställas mot varandra och bli föremål för ny kunskap om den 

egna skolverksamheten. Den fjärde rekommendationen utgörs av att skolans aktörer skapar en 

utvecklingsplan där det anges vilka åtgärder som ska vidtas under processen. I denna bör de 

ansvariga uttrycka start-och målgång för utvecklingsarbetet. Det innebär att skolan själv 

upprättar en konkret strategi för förbättringsarbetet. Avslutningsvis betonas vikten att avsätta 

tid för kollegiet för analys, samtal och utvärdering. För att ett utvecklingsarbete ska bli 

effektivt, måste det erbjudas tid för att planera och genomföra nödvändiga åtgärder. Här 
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betonas således vikten av pedagogiska samtal och överväganden mellan de olika aktörerna på 

skolan.
116

 

 

Ehren och Visscher har undersökt hur en effektivisering av inspektionsmyndigheters 

förhållanden till skolor kan uppstå. Idag förekommer antaganden om att inspektion ska vara 

ett positivt inslag för att stimulera och bidra till kvalitetsutveckling bland skolor och i 

utbildningssystemet som helhet. En viktig förutsättning för att öka kunskapen inom detta 

område, är att utveckla den teoretiska ramen kring effekterna av skolinspektion. Via en större 

insikt om de verkliga effekterna av skolinspektion, kan vi även finna sätt att främja de 

avsedda effekterna och begränsa de oavsiktliga effekterna.
117

  

Utifrån en upprättad teori har därför Ehren och Visscher utarbetat två separata förhållningssätt 

av inspektionen som baseras på skolornas prestationsnivåer. I grund och botten upprättas en 

strategi efter behovet av att inspektionen måste bli flexiblare och på ett bättre sätt kunna iaktta 

skolornas grundförutsättningar. Skolor är långt ifrån homogena och som en följd har de olika 

förutsättningar till att förverkliga skolutveckling. Med hänsyn till detta måste myndigheterna 

bli smidigare på att anpassa sig efter skolornas behov av ett externt stöd. De två 

förhållningssätt som lyfts fram för en effektivare inspektion, utgörs av följande
118

: 

1. Ett förhållningssätt med direktiv 

2. En reserverad inspektion  

Ser vi till förhållningssättet med direktiv så riktas den mot skolor med låg innovationsnivå 

och begränsade externa impulser. Dessa skolor bör stödjas via ett tillvägagångssätt bestående 

av anvisningar och riktlinjer från inspektionen. Inspektörer bör peka ut skolans svaga 

respektive starka sidor, de troliga orsakerna till funktionsnivån och dess utvecklingspotential. 

Inspektörerna bör med hjälp av skriftliga överensstämmelser utöva påtryckningar i 

förhållande till skolan, i vilka de anger vilka aspekter som skolan måste förbättra. Dessa 

förhållanden bör även präglas av en öppen relation, där skolan känner stöd och förståelse från 

inspektören. Som ett resultat av relationen kommer skolan sannolikt acceptera de slutsatser 

och förslag till förbättring som inspektionsmyndigheten framlägger och är därmed även 

åtgärda bristerna. I denna strategi bör uppmärksamhet riktas mot att utveckla ett ideal 

bestående av innovation samt ett förbättrat samarbete med skolledare och skolpersonal. 
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Inspektörerna bör påpeka för skolorna hur de ska förbättra dessa aspekter genom 

återkopplingen till skolan. Om denna situation uppnås kan sannolikt även den stress och press 

minskas som skolorna upplever inför inspektionen.
119

 

När det gäller en reserverad inspektion riktas den mot högpresterande skolor med goda 

externa förbindelser och samarbeten. Dessa skolor förväntas ha störst nytta av en avgränsad 

inspektion. I detta fall bör inspektionen enbart vara inriktad mot att lyfta fram skolornas starka 

respektive svaga sidor. Eftersom dessa skolor i stor utsträckning kan förlita sig på det egna 

utvecklingsarbetet, behöver de inte samma stöd och påtryckningar från inspektörerna för att 

åtgärda sina brister.
120

 

 

4.3.2 Inrättande av självvärdering 

I denna del undersöks möjligheterna att inrätta självvärdering som ett stöd för skolors 

utvecklingsarbete. Med detta avses då den öppna struktur som baseras på skolornas egna 

verksamhetsbeskrivningar och utvecklingsbehov. Huruvida detta ska ske innebär dock en viss 

reform av den nuvarande inspektionen, vilket kommer framgå nedan.  

I Plowrights studie har det undersökts vilka möjligheterna att förena skolinspektion och 

självvärdering i en modell för att stimulera skolutveckling bland skolorna. Dagens 

inspektionsprocess alldeles för instrumentell och brister när det gäller att organisera en 

övergripande begreppsram som tilltalar lärare och skolledare. Förhållandena idag är allt för 

invecklade, och det är fortsatt oklart vilka effekter som inspektionen har i 

utbildningssystemet. Via forskningen rapporteras det även att lärare upplever inspektionen 

som hotande och att den gör intrång i lärarnas yrkesliv genom att ifrågasätta deras 

professionalism. På så sätt ser de begränsade utsikter för att utveckla den egna prestationen 

och förståelsen för yrkeskunskapen med utgångspunkt i en renodlad inspektion. Vidare 

rapporteras att inspektionen enbart har begränsade effekter på lärares professionella och 

yrkesmässiga bedömning.
121

 Vad som däremot är nödvändigt är att skolor ges möjligheten att 

reflektera kritiskt och konstruktivt över organisatoriska resultat och framsteg. Att då inrätta 

självvärderingen som ett redskap för skolorna, kan stimulera till förbättring och lärande på 

samtliga nivåer.  
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Plowright ser möjligheter i att förena självvärderingen med organisatoriskt lärande, för att 

därigenom skapa gynnsamma skolförhållanden. Begreppet ”organisatoriskt lärande” har fått 

fäste inom utbildningsväsendet under de senaste årtiondena och kan ses mot bakgrund till 

ökande marknadisering av skolan. Ursprunget går att koppla till näringslivet där det använts 

som en metafor för att beskriva en flexibel och lyhörd verksamhet, som reagerar 

framgångsrikt i en konkurrensutsatt miljö. Ser vi till rådande skolförhållanden förväntas 

skolor kunna reagera effektivt på de påtryckningar som karaktäriseras av ekonomiska, sociala 

och politiska förändringar. Detta förutsätter aktiva strategier bland skolorna för att möjliggöra 

flexibilitet vid förändringar. Om skolor har dessa förutsättningar, skulle de kunna utveckla 

strukturer och processer för att snabbt kunna reagera i dessa föränderliga miljöer. En viktig 

faktor för att möjliggöra detta, ligger i skolors egna utvärderingsmekanismer. Av denna 

anledning förespråkar Plowright ett sammanfogande av självvärderingen och inspektionen i 

en modell för ett organisatoriskt lärande.
122

 

Via den aktuella studien påvisas att skolutveckling bäst uppnås genom att externa aktörer 

samarbetar med skolan och de lokala skolledarna. Detta innebär en utveckling från 

inspektionens ansvarsutkrävande funktion, i vilken myndigheten kontrollerar iakttagandet av 

den rådande lagstiftningen. Det är inte troligt att den ansvarsutkrävandefunktionen ensamt 

föranleder någon reell skolutveckling. Uppenbarligen finns det behov för skolorna själva att 

utveckla intern kontroll och utvärdering av verksamheten för att uppnå en genuin 

skolutveckling. Inspektionen bör därför kompletteras med funktioner av råd och stöd i 

förhållande till skolorna.
123

 Detta betonas av Plowright på följande vis: 

Supporting the development of the reflective, self-evaluating school would, admittedly, require 

changes at central government policy level, as well as operationally and culturally at school 

levels. The role played by Ofsted in this newly focused system aimed at empowering schools 

more, while not marginalized, would be given less prominence.
124 

 

Genom att inrätta organisatoriskt lärande som en grundtanke i en ny reform, skulle en 

konstruktiv situation uppstå i skolan. Grundtanken med en lärande organisation är en metafor 

som stämmer överens med de praktiska aspekterna av utbildning, där lärande och 

kunskapsutveckling prioriteras högt. Förmodligen är en ”lärande organisation” något som 

bidrar med en ny begreppsram, och medför en förståelse för den roll som kan stimulera skolor 
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förbättras via självvärderingen. Skapandet och upprätthållandet av en lärande organisation 

värdesätter prioriteringar och utveckling av lärande i en mer tolerant och homogen grundsyn i 

utbildningssystemet. Den ”lärande skolan” är en reflekterande skola och därmed en 

självbedömande skola. Organisatoriskt lärande kan sannolikt uppstå i en sådan skola där 

personal ser möjligheter att öka kunskapen och höja kompetensen med försedda resurser, 

något som kan föranleda en ökad professionalism.
125

 

Ser vi till de aspekter som Plowright betonat, så har en modell konstruerats för att kunna 

konkretisera ett tänkbart tillämpande. Den förhåller sig på följande vis:
126

 

Figur 2 En tänkbar modell för att stimulera skolutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Plowright 2007, sid 387 

 

Modellen kan ses som en strävan efter att identifiera och förenkla de viktigaste aspekterna i en 

sammanhängande strategi för skolutveckling. I denna värdesätts Skolinspektionens 

ansvarsutkrävandeprocess och dess bidrag till skolornas självbedömning och 

förbättringsambitioner. Via modellen framgår även den centrala roll som Skolinspektionen 

och skolan har i samarbetet för att förverkliga skolutveckling. Skolinspektionen bör fortsatt 

vara fokuserad på att garantera skolansvar, men verksamheten bör kompletteras av en 
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funktion med råd och stöd. I dag förekommer ingen entydlig bild av hur skolinspektion i dess 

renodlade form skulle bidra till skolutveckling och höja standarden i skolväsendet.
127

 Således 

är dessa nya funktioner befogade beträffande att skapa nödvändiga impulser och innovation i 

skolväsendet.  

 

Via en eventuell reform skulle Skolinspektionens främsta uppgift bli att identifiera skolornas 

svagheter/styrkor samt utvecklingsbehov. Hittills har Skolinspektionen huvudsakligen haft en 

kontrollfunktion, men via detta incitament kan den även få en mer kreativ funktion i 

utbildningssystemet. Med ett ökat fokus på självvärdering är även möjligheterna stora för att 

ett större ansvar uppstår bland skolorna, vari de tar ett större ansvar för att identifiera och ta 

ansvar för de egna utvecklingsbehoven. Denna reform föranleder en mer önskvärd och 

stödjande länk mellan Skolinspektionens ansvarsutkrävande och skolornas egna 

utvecklingsbehov.
128

 Detta blir särskilt tydligt via modellen ovan. Inrättandet av 

självvärderingen kan med största sannolikt även minska förekomsten av strategiska beteenden 

bland skolorna. Som tidigare nämnt har inspektionsmyndigheternas kontrollfunktioner 

frambringat bieffekter bland skolorna, något som kan förklaras med den ökade risken som 

uppkommit via exempelvis sanktionsmöjligheterna. På många sätt har detta skapat en 

situation där skolor eftersträvar en lydnad inför inspektionsmyndigheten, istället för emot det 

egna uppdraget. Om inspektionen sker mer på skolornas premisser, kommer det sannolikt 

minska deras benägenhet att fuska. Det kan föranleda ett större ansvar för den egna 

verksamheten och dess strävan att förverkliga utvecklingsbehoven. I denna modell kan även 

inspektionsmyndighetens ansvarsutkrävandefunktion möta skolornas ansvarstagande. Således 

finns mycket att vinna med ett inrättande av självvärderingen i en kombination med 

organisatoriskt lärande. 
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5. Avslutande diskussion 
 

I studien har skolinspektionens verkan undersökts med utgångspunkt från erfarenheterna i 

nationell respektive internationell forskning. Vad som framgått är att tvetydiga förhållanden 

synliggörs i den forskning som legat till grund för studien. För att rikta fokus mot 

forskningssituationen av skolinspektionens effekter och bieffekter förekommer vissa 

bekymmer. För det första pekar resultaten på olika förhållanden, vilket försvårat 

möjligheterna till att se samband mellan olika undersökningar. För det andra återfinns 

problem som är förankrade i de tillämpande forskningsmetoderna. Dessa varierar i stort 

mellan studierna och på så sätt begränsas möjligheterna till att se orsakssamband, d.v.s. 

kausala effekter av inspektionen. För det tredje kan resultat och upptäckter vara påverkade av 

forskningsmetoderna. Det skulle således innebära att metoderna påverkar studiernas 

slutresultat, vilket självfallet är olyckligt. Speciellt är detta beklagligt när det idag finns ett 

såpass begränsat utbud av effektstudier av skolinspektion.
129

 

De studier som undersökt inspektionens effekter på elevers skolprestationer, påvisar en 

begränsad inverkan. Forskningsstudier av elevers skolprestationer inbegrips av en stor 

komplexitet, speciellt när de bygger på statistiska förklaringsmodeller. Däremot möjliggör de 

en analys av det direkta sambandet mellan inspektionens tillsyn och elevernas provresultat. 

De generella erfarenheterna från följande studier, antyder att inspektionen har små, inga eller 

rent kontraproduktiv verkan bland skolorna. Detta är en tendens som uppstår under samma år 

som inspektionen och består sedan under de efterföljande åren som studierna inriktats mot. 

Detta är självfallet anmärkningsvärt när myndigheternas ambitioner är att stärka utveckling i 

detta avseende. 

Emellertid förekommer en reservation bland studierna gällande de långsiktiga effekterna. Att 

mäta effekter i stort är en problematisk uppgift. Ser vi exempelvis till effekter på 

skolutveckling, införlivas insatserna som ska mätas vanligtvis i en omgivning tillsammans 

med en rad andra faktorer som också påverkar variablerna. Skolutveckling är en komplex 

verksamhet som påverkas av rad olika aspekter, däribland lärarprofessionalism, 

elevsammansättning och utbildningsreformer såsom en ny läroplan/skollag etcetera. Ett 

huvudproblem uppstår således när påverkan av inspektionen ska isolera från andra oberoende 

variabler. Forskningen utgår därför i många fall av det som benämns som kontrafaktiska 
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villkor, dvs. bedöma den utveckling som skulle ha ägt rum utan inspektionen.
130

 När det gäller 

dagens förutsättningar i Sverige, måste vi sannolikt avvakta utvecklingen ett par år innan de 

nya läroplanernas effekter blir synliga. Först då blir det möjligt att undersöka och ge en 

korrekt bild av Skolinspektionens inverkan på skolprestationerna.  

Ser vi till den inverkan som publiceringen av resultatindikatorer har framgår det att 

inspektionsmyndigheterna haft svårt att förverkliga sina ambitioner. När det gäller exempelvis 

Storbritannien så har Ofsted haft svårt att skapa ett engagemang bland föräldrar och andra 

externa aktörer, för att sysselsätta sig i utvecklingsfrågor bland skolorna. Vidare framgår att 

skolvalen för barnen inte heller tycks vara baserade på offentliggörandet av 

resultatindikatorerna. Det har även framgått att föräldrar saknat kännedom om 

inspektionsrapporterna och de verksamhetsbrister som påtalats via inspektionen. Utifrån de 

resultat som presenterats i undersökta forskningsstudierna, tycks heller inte publiceringen 

föranleda någon reell skolutveckling. 

En mer positiv bild av inspektionen framgår utifrån lärare och skolledares uppfattningar av 

inspektionen. Bland annat framgick att en stor andel upplevde att inspektionen genomfördes 

på ett bra sätt, och att rapporterna gav en rättvis bild av skolverksamheten. Vidare uttrycktes 

ett stödbehov från lärare efter inspektionstillfällena, särskilt avsågs då ökade resurser och ett 

riktat stöd till skolan. Via respondenterna framgick också att inspektionen var ett viktigt 

verktyg för att åstadkomma skolutveckling. Däremot rådde delade meningar beträffande 

konkreta förändringar som genomförts som en direkt följd av inspektionen. Å ena sidan 

identifierades effekter inför, kort efter respektive långsiktigt på skolan. I dessa fall var de 

kopplade till undervisningssammanhang och i synnerhet i förhållande till undervisning och 

organisering av klasser, samt i förhållande till att gemensamma rutiner utvecklats på skolan. 

Återkopplingen från inspektören angavs då ha en central funktion, för att stimulera till 

förändring. Särskilt hade den muntliga återkopplingen i samband med inspektionstillfället 

störst inverkan på viljan att förändras bland skolorna. Särskilt stor inverkan rapporterades från 

Tyskland, vilket indikerar att inspiration finns att hämta från deras inspektionsförhållanden. 

Men och andra sidan var särskilt lärare reserverade till inspektionen. Ser vi exempelvis till 

Ekonomistyrningsverkets studie så uttryckte lärare att inspektionen var för ytlig, med 

anledning av att den endast i begränsad utsträckning granskade undervisningssammanhang. 

Vidare presenterades studier där inga konkreta åtgärder kunde urskiljas.  
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Vidare gav respondenterna uttryck för att inspektionen huvudsakligen hade en 

kontrollfunktion, något som har en förklaring i dess anvarsutkrävande verksamhet. Detta 

framkom både i de nationella och internationella studierna. Ser vi till svenska 

inspektionsförhållanden består tillsynen till stor del av granskande av efterlevandet av rådande 

lagstiftning och förordningar. Därtill var det många skolor som uttryckte att de redan hade 

kännedom om de brister som påtalades via inspektionen, men att det gav ytterligare mandat 

till att genomföra förändringar i dessa avseenden.  

När det gäller självvärderingens effekter finns dess potential i en kombination med ett öppet 

ramverk där skolorna ges större autonomi. Via självvärderingen uppstår en balans mellan det 

statliga ansvarsutkrävande och skolans professionella ansvarstagande. Att även sammanlänka 

dessa aspekter med ett organisatoriskt lärande kan föranleda ett större ansvar inför det egna 

uppdraget. Därtill skulle det ge upphov till att skolor blir mer självständiga och ges 

möjligheten att styra över skolutvecklingen. Vidare kan det vara ett incitament för en 

verksamhetsförändring av Skolinspektionen. Genom inrättandet av självärderingen, skulle 

Skolinspektionen även få en rådgivande och stödjande funktion. Det skulle kunna föranleda 

en mer positiv inställning till inspektionen bland skolorna, särskilt när inspektörerna intar 

rollen som ”kritiska vänner”. I ett sådant förhållande finns konkreta potentialer, vari 

utvecklingsdialoger uppstår mellan Skolinspektionen och skolorna. 

 

Dessutom har det synliggjorts att en tilltagande skolinspektion och publicering av 

resultatindikatorer är förenade med bieffekter bland skolorna. Således är 

inspektionsverksamheten inte utan risk, utan på olika sätt kan strategiska beteenden uppstå 

bland skolorna. Framför allt kan grunden till dessa beteenden förklaras med inspektionens 

kontroll-och/eller ansvarsutkrävande funktion. I takt med att inspektionsmyndigheterna fått 

allt starkare maktbefogenheter i form av sanktionsmöjligheter, har dessa tendenser dessutom 

ökat. Ser vi exempelvis till strategiskt avsedda beteenden utgörs de av sådant handlande där 

skolorna avser dölja brister eller missförhållanden, i avsikt att undgå kritik och sanktioner från 

inspektionsmyndigheten. Här förekommer bland annat fenomenet ”window dressing”, som 

innebär ett visst vilseledande av inspektionsmyndigheten. Skolorna kan då upprätthålla en 

fasad via sin dokumentation, där de ger prov på en god pedagogisk verksamhet. Vid närmare 

granskning uppvisas däremot mer bräckliga förhållanden, vilket exempelvis kan härledas till 

att elevers stödbehov inte tillgodoses i enlighet med rådande lagstiftning.  

Oavsiktliga strategiska beteenden kan synliggöras via hur skolorna påverkas genom oavsedda 

effekter av inspektionen, eller genom de metoder som ligger till grund för inspektionen. 
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Potentiella bieffekter kan utgöras av olika former av förberedelser inför inspektionen. Vidare 

kan ett tunnelseende eller indikatorfixering uppstå bland skolorna, vilket medför en ensidig 

anpassning av verksamheten efter aspekter som ligger till grund för inspektionens 

bedömningar. En allt för stor fokusering på kortsiktiga lösningar kan då uppstå bland 

skolorna, vilket kan hota utvecklingsarbetet i stort.  

Den sista kategorin utgörs av övriga former av bieffekter. Här ingår bland annat den påtagliga 

stress som skolpersonalen kan ställas inför p.g.a. inspektionen, och på så sätt kan den hota 

validiteten i inspektörernas bedömningar. Vidare har det framgått att inspektionen kan inverka 

negativt på innovationsnivån, det gäller även högpresterande skolor som kan bli passiva i sitt 

utvecklingsarbete och förlita sig på att de gör ett bra arbete. Oavsett prestationsnivå kan 

således skolorna påverkas negativt av inspektionen. 

Här följer en sammanställning av sambandet mellan de intentioner och bieffekter som blir en 

följd av dessa. Underlaget har huvudsakligen hämtats från De Wolf & Janssens, men har även 

kompletterats med ytterligare källor. Dessa utgörs av: 

Tabell 3: Intentioner och bieffekter via inspektionsbesök och resultatindikatorer 

Metod Intentioner Bieffekter 
Inspektionsbesök – Garantera utbildningskvaliten  

– Garantera mål-och 

resultatuppfyllelse  

– Skolutveckling 

– Strategiskt planerade beteenden:  
– ”Window dressing”,  

– Förvrängning,  

– Bedrägeri (fusk)  

– Isomorfi 

Oavsiktligt strategiskt beteende:  
– förberedelser inför inspektionen för 

tillmötesgående av inspektörerna,  

– Tunnelseende 

– Sjunkande innovationsgrad, 

– Fokusering vid kortsiktiga lösningar 

Övriga bieffekter:  

– Stress 

– Högpresterande skolor blir passiva i sitt 

utvecklingsarbete p.g.a resultaten och 

förlitar sig på att de gör ett bra arbete. 

Offentliga resultatindikatorer – Garantera utbildningskvaliteten  

– Garantera mål-och 

resultatuppfyllelse  

– Stimulera till skolutveckling 

Strategiskt planerade beteenden:  
– Indikator fusk 

– Omformar elevunderlaget vid tester.  

– Fusk vid administrering av test 

Oavsiktligt strategiskt beteende:  
– Förberedelser inför testen,  

 Fixering vid resultatindikatorer 

– Suboptimering. 

Källa: De Wolf& Janssens, Ehren & Swanborn, Ehren m.fl.  
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I Sverige saknas i dagsläget kännedom om eventuella bieffekter som är förenade med 

Skolinspektionens verksamhet. Överlag är forskningen kring skolinspektion begränsad i 

landet, men erfarenheter kan hämtas från internationella motsvarigheter. Eftersom inspiration 

hämtats från i synnerhet Storbritannien och Nederländerna, går det att befara att de påtalade 

bieffekterna även förekommer i Sverige. Detta är något som bör motivera en omfattande 

effektutvärdering/kvalitetsutvärdering av Skolinspektionens tillsynsverksamhet.  

Ser vi till de rådande inspektionsförhållandena så synliggörs följande samband: 

Figur 3: Övergripande förhållande av skolinspektion och dess verkan 

 

Det är just i samband med skolornas reaktioner som förbättrade förhållanden måste uppstå, 

dels för att begränsa förekomsten av bieffekter, men även för att stimulera till mer önskvärda 

effekter. Hindren för skolutveckling är i många fall komplicerade. Rektorer och skolpersonal 

är i många fall medventa om bristerna inför inspektionstillfällena, men finner dem svåra att 

lösa. Skillnader mellan skolor kan bland annat härledas till elevsammansättningen och 

resursmässiga aspekter. En skola kan göra precis lika mycket för sina elever som en annan, 

men på grund av dessa skillnader kan inspektionsresultaten fortfarande ge ett sämre utslag i 

förhållande till andra skolor. Av denna anledning bör det vara motiverat från 

Skolinspektionens sida att upprätta nya förhållanden, där skolornas benägenhet till strategiska 

beteenden begränsas.  

Skolinspektion 
Reaktioner bland 

skolorna 
Effekter/bieffekter 
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Ett sätt att möta skolornas behov presenterades via Ehren och Visscher.
131

 Genom att 

myndigheterna blir mer flexibla och ser till skolornas grundförutsättningar, kan mer 

gynnsamma förhållanden uppstå. I de avseenden där skolorna är i behov av ett mer påtagligt 

stöd kan det vara motiverat med en vägledande roll från Skolinspektionen, vari skolan känner 

stöd och förståelse från inspektörerna. Skolor är i många fall medvetna om sina brister och det 

är heller ingen garanti att förbättring uppstår som en följd av inspektionsmyndigheterna 

maktbefogenheter gentemot bristfälliga skolor. I grund och botten måste Skolinspektionen 

anpassa sig efter skolornas behov för att bli effektiv. En möjlighet för detta är om 

självvärderingen används på kreativt sätt. Därför ställer jag mig frågandes till varför 

självvärderingen ännu inte blivit en del av Skolinspektionens metoder. Speciellt när den hade 

en sådan stark position i utbildningsinspektionsutredningen. 

Ansvaret för skolors utvecklingsarbete återfinns bland skolledarna och för att öka 

effektiviteten i inspektionsprocessen, måste deras kunskaper kring inspektionen och dess 

möjligheter öka. Ser vi till de rekommendationer som presterades via Ekholm och Granström 

så kan konkreta förbättringar uppstå med utgångspunkt i dessa aspekter. Särskilt viktigt är att 

skolpersonalen tilldelas resurser som möjliggör pedagogiska samtal, där utvecklingsarbetet 

förverkligas via professionella diskussioner och överväganden.
132

  

Vad som framgått via studien är att det förekommer en bristfällig balans mellan inspektionens 

ansvarsutkrävande och skolors professionella ansvarstagande. Detta kan bland annat ha sin 

förklaring i att inspektionernas kvalitetsgranskningar huvudsakligen upplevs ha en 

kontrollfunktion bland skolorna. Skolorna har i dag en begränsad möjlighet i att få uttrycka 

sina egna utvecklingsbehov i samband med inspektion. Därtill har de granskade skolorna ett 

begränsat inflytande över inspektionerna och de beslut som blir en följd av dessa. Därför är 

det motiverat att skapa en relation där Skolinspektionens och skolornas kvalitetsarbete 

förenas. Dessa möjligheter finns i den öppna självvärdering som tidigare i studien 

presenterats, utifrån Plowrights teorier. Eftersträvas dessa förutsättningar kan sannolikt mer 

fruktbara förhållanden uppstå i utbildningssystemet.  

                                                           

131
 Ehren, Melanie & Visscher, Adrie. Towards a theory on the impact of school inspections. British Journal of 

Educational Studies, 2006, V54 n2, s. 51-72 

132
Ekholm, Mats. och Granström, Kjell. Skolutveckling med stöd av inspektion i Thornberg, R. och Thelin, K. 

Med ansiktet vänt mot Europa. Perspektiv på skolutveckling. Lärarförbundet, Stockholm, 2011 



51 

Ser vi till internationella förhållanden så har självvärderingen upplevts som ett positivt inslag i 

skolpraktiken. För att möta skolornas behov krävs förändringar i Skolinspektionens ramverk, 

vilket innebär ett steg från kontrollfunktionen – till en mer rådgivande och stödfunktion. Att 

inrätta självvärdering kan även vara ett medel för att begränsa förekomsten av bieffekter i 

utbildningssystemet. Många av de bieffekter som redogjorts för i studien bygger på 

strategiska beteenden bland skolorna. Ser vi exempelvis till förekomsten av ”window 

dressing”, utgörs den av ett beteende där en skola vill ge sken av att vara välpresterande. Via 

åtgärder kan därför skolan försöka dölja brister i syfte att bedömas positivt av inspektionen. 

Genom självvärderingen ges istället skolorna möjlighet att beskriva verksamhetens styrkor 

respektive brister samt uttrycka sina egna utvecklingsbehov. På detta sätt kan ett större ansvar 

uppstå inför det egna uppdraget och i förlängningen en mer gynnsam skolutveckling. Via 

arbetsförhållandena möjliggörs även en situation där dubbla utvecklingsambitioner kan mötas. 

Att överbrygga dessa ambitioner kan vara en förutsättning för att upprätta mer gynnasamma 

förhållanden i utbildningssystemet, något som kan säkerställa de förbättringar som regeringen 

vill åstadkomma inom utbildningsväsendet. Det är även ett sätt att komma ifrån den ensidiga 

kritik som ter sig i de skriftliga rapporterna från Skolinspektionen. 

Dessa förslag bör således tas i beaktande när den nuvarande forskningen så tydligt indikerar, 

att inspektionens utvecklingspotential finns här. I synnerhet har det via empiriska studier 

kunnat påvisas hur självvärderingen haft en positiv inverkan och stimulerat till mer 

fördelaktiga förhållanden i utbildningssystemet. Följaktligen borde dessa resultat vara av 

intresse för den politiska makten, speciellt med en så stark betoning på att evidensbaserade 

förhållanden ska ge prägel åt utbildningsförhållandena. 
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6. Förslag på vidare studier  
 

Efter att ha tagit del av en stor del av den nuvarande forskningssituationen, skulle jag vilja 

rekommendera tre områden för ny forskning. Dessa områden är: 

1. Fallstudier som omfattar alla aktörer i skolan – Det skulle vara motiverat att 

undersöka effekterna och hur en eventuell utveckling uppfattas av rektorer, lärare, 

elever och lärare. Idag saknas även omfattande studier kring föräldrars inställning till 

inspektionen. Av vikt vore även undersökningar kring förekomsten av barnperspektiv i 

samband Skolinspektionens beslut. Idag görs tydliga betoningar om att sådana 

förhållanden ska prägla myndighetsbesluten, men i vilken grad följs denna 

utgångspunkt?  

 

2. Longitudinella studier - Det krävs mer erfarenheter kring de långsiktiga effekterna av 

skolinspektion. En tydligare uppdelning av effekter är även nödvändig, avseende 

kortsiktiga, medellånga och långsiktiga effekter. Allt för stort på fokus riktas mot de 

effekter som uppstår under samma år som inspektionstillfällena, vilket medför en viss 

snedvriden bild. Detta skådas framför allt i avseende elevers studieresultat och frågan 

är om effekterna kan ha en sådan snabb verkan. Den forskning som finns tillgänglig 

idag, visar dessutom på tvetydliga resultat. För att möjliggöra en förbättrad 

inspektionsforskning förutsätts nya metoder som ger mer precisa svar på frågan.  

 

3. Effekt/kvalitetsutvärdering av Skolinspektionen och dess metoder - Fyra år har 

förflutit sedan bildandet av Skolinspektionen, och fortfarande har ingen 

kvalitetssäkring gjorts beträffande dess metoder. Det saknas således kännedom om 

inspektionen får de effekter som varit dess intention. Inom de närmsta åren när 

tillförlitligheten kan garanteras, är en sådan utvärdering nödvändig. En 

kvalitetssäkring är särskilt av vikt med den omfattning av resurser som satsas på 

Skolinspektionen. 
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