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ABSTRACT 

Gunilla Herrlin 

Rektors roll i skolans kvalitetsarbete 
Om hur rektor leder processerna i skolans kvalitetsarbete 

Principals role in the school's quality work. 
How principal leads the processes in school quality work. 

Antal sidor: 31 

Studiens syfte har varit att belysa rektors roll i kvalitetsarbetet, dvs. belysa vilka förutsättningar 
rektorn skapar för att all personal ska vara delaktig i skolutvecklingen på den aktuella skolan. 
Studien har undersökt rektorns och några medarbetares syn på en skolas kvalitetsarbete, 
samtidigt som studien belyser hur rektor och medarbetare tolkar och arbetar för att förstå det 
styrsystem de agerade i. 
Metoden i studien var kvalitativa intervjuer tillsammans med en dokumentanalys av skolans 
kvalitetsredovisningar från år 2002 till och med år 2008. Studien föregicks också av en 
dokumentanalys av frågeformulär till sju förskolor tio skolor, om vad rektorer och lärare ansåg 
vara viktiga aspekter i arbetet med respektive förskolas/skolas kvalitetsutveckling.  
Studien visar att det över tid skett en utvecklande process i kvalitetsredovisningen som produkt. 
Den innehåller successivt fler olika sorters uppföljningar som grund för utvärdering, vilka 
saknades i början.  Elevernas resultat i förhållande till nationella mål sattes också i centrum på ett 
tydligare sätt i slutet av den undersökta perioden. 
Studien visade att kvalitetsredovisningarnas innehåll inte användes fullt ut som ett redskap för 
skolutveckling men även att det är upp till rektorn att tolka hur kvalitetsarbetet på skolan ska 
utföras. Studien visade tydligt att rektorn hade ringa stöd från huvudmannen när det gällde 
arbetet med kvalitetsfrågor. Rektorns ledarskap hade avgörande betydelse för på vilket sätt 
skolutvecklingen skedde. I detta visade sig kommunikationen runt kvalitetsarbetet vara central. 
Dialogen där det kända möter det okända behöver rektorn fortsättningsvis utveckla. Studien 
visade också att strukturen och förutsättningarna för dessa möten var viktiga i form av kontinuitet 
och alla lärares delaktighet. För att processen runt kvalitetsarbetet ska utvecklas behöver 
förutsättningar, struktur och innehåll för dessa möten ses över. 

Sökord: Rektor kvalitetsarbete förutsättningar kommunikation 



	  

Innehåll 

 

ABSTRACT _______________________________________________________________ 2	  

1.	   Inledning _______________________________________________________________ 1	  
1.1	   Inledning ____________________________________________________________ 1	  
1.2	   Bakgrund ___________________________________________________________ 1	  
1.3	   Uppsatsens genomförande i tid __________________________________________ 3	  

2.	   Syfte och forskningsfrågor _________________________________________________ 4	  

3.	   Tidigare forskning _______________________________________________________ 4	  
3.1	   Tidigare granskning av kvalitetsredovisningar i förhållande till rektors lärande _____ 4	  
3.2	   Centralisering kontra decentralisering. ____________________________________ 5	  
3.3	   Reflexivt lärande _____________________________________________________ 5	  

4.	   Teoretiska utgångspunkter _________________________________________________ 6	  
4.1	   Ramfaktorer _________________________________________________________ 6	  
4.2	   Skolans frirum _______________________________________________________ 9	  
4.3	   Kommunikativt ledarskap _____________________________________________ 11	  
4.4	   Kontroll kontra utveckling _____________________________________________ 12	  

5.	   Förstudie ______________________________________________________________ 12	  
5.1	   Syfte ______________________________________________________________ 13	  
5.2	   Metod _____________________________________________________________ 13	  
5.3	   Resultat av förstudiens enkät till medarbetarna _____________________________ 13	  
5.4	   Resultat av förstudiens enkät till rektorer _________________________________ 13	  

6.	   Metod ________________________________________________________________ 14	  
6.1	   Kvalitativt perspektiv _________________________________________________ 14	  
6.2	   Intervju, bearbetning och analys ________________________________________ 15	  
6.3	   Dokumentanalys _____________________________________________________ 16	  
6.4	   Etiska principer. _____________________________________________________ 16	  

7.	   Resultat _______________________________________________________________ 16	  
7.1	   Rektorns uppfattning om kvalitetsredovisningens betydelse för skolutveckling. ___ 17	  
7.2	   Pedagogisk ledare ____________________________________________________ 17	  
7.3	   Rektorns möjlighet att utveckla skolans kvalitetsarbete. ______________________ 17	  
7.4	   Kommunikationsvägar ________________________________________________ 18	  
7.5	   Kommunikation rektorer – huvudman ____________________________________ 19	  
7.6	   Ramar/förutsättningar för kvalitetsarbetet _________________________________ 20	  
7.7	   Prioriteringar i skolans kvalitetsredovisningar. _____________________________ 22	  

8.	   Analys och diskussion ___________________________________________________ 23	  
8.1	   Rektorns uppfattning om kvalitetsredovisningens betydelse för skolutveckling. ___ 23	  
8.2	   Pedagogisk ledare ____________________________________________________ 24	  
8.3	   Rektorns möjligheter att utveckla skolans kvalitetsarbete _____________________ 24	  
8.4	   Kommunikationsvägar ________________________________________________ 25	  
8.5	   Kommunikation rektor - huvudman ______________________________________ 26	  
8.6	   Ramar/förutsättningar för kvalitetsarbetet _________________________________ 27	  



	  

8.7	   Prioriteringar i skolans kvalitetsredovisningar ______________________________ 29	  

9.	   Slutsatser _____________________________________________________________ 31	  
 



	  

Bilagor 
 
Enkät medarbetare 2003    Bilaga 1 
Enkät rektorer 2003    Bilaga 2 
Översikt av skolans prioriterade målområde  Bilaga 3 
SFS 1997:702    Bilaga 4 
SFS 1985: 1100    Bilaga 5 
SFS 2010: 800    Bilaga 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   1	  

1. Inledning 
 
 

1.1 Inledning 
 
 
När förordningen om kvalitetsredovisning (SFS 1997:702) infördes, såg jag i min dåvarande 
rektorsroll arbetet med kvalitetsredovisningarna som ett möjligt redskap att förstärka 
fokuseringen på uppdraget i skolan. Genom att systematisera dokumentation och tolka 
läroplansmål, såg jag möjligheter i att skolans personal successivt ökade medvetenheten om 
elevernas lärprocesser, genom utmanande diskussioner i personalgruppen och med 
skolledningen. Processen med att sätta upp mål, följa upp och utvärdera för att sedan kunna 
besluta om fortsatta åtgärder för att förbättra, tog mycket tid och energi för oss alla. Både jag i 
egenskap av rektor och medarbetarna på aktuella enheter, kände emellanåt en vilsenhet i hur 
kvalitetsarbetet skulle bedrivas. Eftersom uppdraget bestod i att skolan skulle prioritera lokala 
mål och redovisa dessa till förvaltningen kunde jag samtidigt se att arbetslaget hade 
utmanande diskussioner, där man kom bortom ”hur-frågan”dvs. fokus på ”görandet”. Vad- 
och varför-frågor diskuterades i förhållande till läroplanen, på ett sätt som medarbetarns 
kanske inte skulle ha gjort i ett helt och hållet regelstyrt system. Den första 
kvalitetsredovisningen som lämnades till förvaltningen kom tillbaka med kommentaren att 
utvärderingarna inte uppfyllde de krav som kan ställas på utvärderingar. Vid ytterligare 
kontakt med förvaltningsledningen kunde vi inte få stöd i hur vi skulle utveckla detta, på 
grund av att de aktuella personerna själva saknade kunskaper om utvärdering. En möjlig 
tolkning av detta skulle kunna vara att olika yrkesgrupper i skolan från lärare till tjänstemän 
på förvaltningsnivå inte utvecklat redskap för att hantera processen fullt ut i kvalitetsarbetet.  
 
Allmänna råden för kvalitetsredovisning (Skolverket 1999) som gavs ut slutet av 1990-talet 
var skrivna på ett övergripande plan, att de inte alltid upplevdes som ett stöd för de 
verksamma. 2006 kom Allmänna råd för kvalitetsredovisning (Skolverket 2006). Dessa gav 
rekommendationer om innehåll och struktur på ett tydligare sätt. Med hjälp av dessa allmänna 
råd började både en struktur och ett innehåll ta form både kommunövergripande och på 
enskilda enheter i den kommun jag då arbetade. Det framarbetade materialet användes sedan 
som diskussionsunderlag bland rektorer för kännedom och erfarenhetsutbyte. Genom mitt 
arbete i rektorsprogrammet på Linnéuniversitetet har jag dock fått bekräftat att flera rektorer 
uttrycker att de fortfarande inte tycker att de utarbetat fungerande strukturer, så att 
kvalitetsarbetet blir en naturlig del av vardagsarbetet. Även genom mitt arbete i 
uppdragsutbildningar angående systematiskt kvalitetsarbete hör jag ofta liknande argument i 
diskussioner med förskolechefer och förskollärare. Min uppfattning är att både rektorer och 
lärare på fältet upplever att de behöver ytterligare kunskap för hur de ska få en struktur i sitt 
arbete med kvalitetsfrågor. 
 
 

1.2 Bakgrund 
 
Intresset och vilken betydelse rektor har i rollen för skolans kvalitetsutveckling har de senaste 
åren fått förstärkt fokus i Skolinspektionens rapporter (Skolinspektionen 2010:15 och 
Skolinspektionen 2012:1). Det är mot denna bakgrund jag ytterligare vill studera rektors roll i 
kvalitetsarbetet genom en empirisk studie och genom att fördjupa mig i litteratur runt detta 
område. Som rektors- och lärarutbildare är jag nyfiken på hur rektor skapar förutsättningar 
och processer i det mål- och resultatstyrda system som skolan verkar i. 
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Skolinspektionens kvalitetsgranskning av rektorers ledarskap (Skolinspektionen 2010:15) 
visar att rektor aktivt behöver leda skolornas utvecklingsarbete genom långsiktiga strategier. 
Rektor behöver skapa strukturer för att kunna följa elevernas resultat i förhållande till uppsatta 
mål. Detta innebär att det systematiska kvalitetsarbetet behöver utvecklas ytterligare genom 
utvärdering och analys. Vidare visar Skolinspektionens granskning att skolornas 
ledningsstrukturer behöver ses över i syfte att vara effektiva för att skapa delaktighet och 
ansvarstagande. I den senaste rapporten från Skolinspektionen (2012:1) konstateras att 
huvuddelen av huvudmännen i högre grad behöver stödja rektorerna i processen med det 
pedagogiska ledarskapet både genom förbättrade förutsättningar och dialog om hur arbetet 
kan utvecklas. För att förbättra detta samarbete behöver även rektorerna tydliggöra sina 
förutsättningar och förstärka sitt analysarbete. Detta för att kommunikationen och samspelet 
med huvudmannen ska utvecklas. 
Inspektionen betonar också vikten av att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet med 
betoning på analys och delaktighet. Rektorerna behöver förstärka sitt analysarbete för att i 
kommunikation med medarbetarna på skolan utveckla verksamheten. Även elevernas 
inflytande i detta behöver förstärkas. Det som inte framkom i granskningen 2010 men som 
belyses i den senaste rapporten 2012 är att rektor behöver ges bättre utrymme och stöd från 
huvudmannen för att kunna verka som pedagogisk ledare. Granskningen sätter därmed 
djupare fokus på de förutsättningar rektor ges för att bedriva skolutveckling. 
(Skolinspektionen 2012:1) 
 
Mot bakgrund av den förändrade rollen som rektor och ledare för skolans organisation och 
rapporter om rektors arbetsmiljö genomfördes dock så tidigt som 1998 en kvalitetsgranskning 
av Skolverket, (Skolverket 1998). Enligt denna granskning gavs rektor inte tillräckligt goda 
förutsättningar för att genomföra uppdraget i en mål- och resultatstyrd skola och för att leda 
det pedagogiska arbetet. Det konstaterades att ledningsorganisationerna ofta hade ansvar för 
väldigt många medarbetare och att det fanns brister i kommunikationen i den kommunala 
organisationen. Det innebar att förvaltning och styrelse inte gav rektor det stöd som behövdes. 
Ansvarsvägarna mellan dessa aktörer var också otydliga. Avslutningsvis betonar 
granskningen att rektor behöver prioritera arbetet med skolornas huvudprocess – lärandet. 
Både kommuner och skolor behöver enligt rapporten också stärka sina rutiner för att 
kontinuerligt följa upp och utvärdera resultat som underlag till förbättring (Skolverket 1998). I 
de efterföljande diskussionerna kring Skolverkets rapport betonades det kommunikativa 
ledarskapet, som innebär att rektor på ett tydligt sätt kan förmedla skolans uppdrag och vikten 
av rektors förmåga att skapa förutsättningar för möten där det finns utrymme för utmanande 
och reflekterande samtal. Det kan således konstateras att de frågor jag kommer att belysa i 
den här studien inte på något sätt är helt okända eller nya. Det finns dock all anledning att 
fortsätta utforskandet av rektorers roll i skolans utvecklingsarbete. 
 
Det finns många definitioner och uppfattningar om vad kvalitet är i olika verksamheter, även i 
utbildningssammanhang. Kvalitetsbegreppet kan problematiseras ur många aspekter, bl.a. en 
relationell aspekt, som kan tillföra ytterligare dimensioner i mötet rektor - medarbetare och 
lärare - elev. I denna studie har jag valt att utgå från Skolverkets definition av 
kvalitetsbegreppet. Den fokuserar mot nationella mål och tar inte hänsyn till övriga 
förväntningar av omgivningen. Denna definition från Skolverket av kvalitetsbegreppet gäller 
fortsättningsvis i utbildningssammanhang: 
”samlingsbeteckning för hur väl verksamheten 
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− uppfyller nationella mål, 
− svarar mot nationella krav och riktlinjer, 
− uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga 
med de nationella samt 
− kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar 
utifrån rådande förutsättningar.” ( Skolverket 2012 sid.45) 
 
Det sistnämnda kriteriet är unikt för skolväsendet. Inom andra sektorer i samhället finns inte 
detta med som en aspekt på kvalitet. Det innebär att i utbildningssammanhang behöver 
verksamheten belysas utifrån den interna ambitionsnivån. För att kunna se detta krävs det en 
systematisk dokumentation som kan visa på strävan mot utveckling. 
 
 

1.3 Uppsatsens genomförande i tid 
 
Det empiriska materialet (intervjuer och dokument) samlades in hösten 2008. Då var det de 
tidigare bestämmelserna angående kvalitetsarbete som gällde. Det innebär att det var den 
tidigare skollagen (SFS1985:1100) tillsammans med den dåvarande läroplanen för 
grundskolan (Lpo 94) som var gällande. Enligt den tidigare skollagen (SFS1985:1100) ska 
rektor vara förtrogen med det dagliga arbetet i skolan och verka för att det sker en utveckling 
av verksamheten. Detta arbete ska ske tillsammans med skolans lärare, elever och 
vårdnadshavare (jfr bilaga 5). Det innebar också att varje kommun skulle upprätta en skolplan 
utifrån nationella mål. Huvudmannen skulle också kontinuerligt och med systematik, planera, 
följa upp och utveckla utbildningen. Varje skolenhet skulle utforma en lokal arbetsplan, där 
läroplansmålen skulle konkretiseras. Detta material skulle sammanställas i en 
kvalitetsredovisning och skickas vidare till huvudmannen. Förordningen (SFS 1997:702) om 
kvalitetsredovisning inom skolväsendet krävde att kommuners kvalitetsredovisningar skulle 
vara klara senast 1 maj för föregående kalenderår. (SFS 2005:609). (jfr bilaga 4) 
 
Skillnaderna i den dåvarande skollagen och den nuvarande skollagen (SFS 2010:800, jfr 
bilaga 6) är att den nuvarande skollagen innehåller större fokus på systematik, kontinuitet och 
uppföljning, där skolans dokumentation innebär en viktig grund för att följa elevernas 
fortsatta utveckling mot målen. Därför vill jag klargöra för läsaren att jag inte använder termer 
som till exempel systematiskt kvalitetsarbete. När intervjuerna genomfördes användes inte 
detta begrepp så frekvent och tydligt. Systematiskt kvalitetsarbete som begrepp används 
däremot frekvent från 2011, vilket bland annat framgår av förarbetena till dagens skollag (jfr 
Ds 2009:25) Min studie gjordes alltså i en tid då många rektorer inväntade det nya 
lagförslaget, men då kvalitetsredovisningen fortfarande stod i fokus för kvalitetsarbetet. 
 
Som bakgrund för min undersökning fungerar också grundskolans förra läroplan (Lpo 94) 
som infördes 1994. Strukturen och innehållet i detta styrdokument innebar målformuleringar i 
form av strävansmål, dvs. vad i verksamheten som ska ligga till grund för arbetets inriktning. 
Strävansmålen kompletterades med uppnåendemål som innebar att eleven minst ska ha 
förvärvat vissa kunskaper vid en viss tid. Däremot beskrev inte läroplan eller kursplaner 
metoder för att förverkliga dessa, dvs. hur arbetet mot målen ska bedrivas. Tanken var att 
arbetet skulle utformas av de lokala aktörerna. De kvaliteter i kunnande som undervisningen 
ska sträva mot bygger därför på en kontinuerlig dialog med eleverna. De nationella målen 
avgör vad som ska uppnås eller strävas efter och det är upp till de lokala aktörerna att 
bestämma hur man ska gå tillväga för att nå målen. Eftersom de nationella styrdokumenten 
inte ger någon ledning i hur man ska tolka de nationella målen krävs det kollegiala samtal för 
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att formulera tankar om innebörd av begrepp för att synliggöra dessa. I denna process 
förväntades både elever och föräldrar delta. 
 
I Grundskola för bildning (Skolverket1996) sammanfattas detta på följande sätt: 
 

Genom att diskutera och argumentera för varför man lägger upp skolarbetet som 
man gör får man också en grund för att ta ställning till hur man eventuellt vill 
förändra arbetet i skolan. En sådan diskussion blir viktig också mot bakgrund av 
skolans förändrade roll i samhället och kraven på större öppenhet mot elever och 
föräldrar. (Skolverket 1996:18) 

 
Styrningen i detta består av att rektor ska leda skolans kvalitetsarbete. Genom att skapa en 
inre struktur med en lokal arbetsplan som underlag för uppföljning och utvärdering ska både 
medarbetare, elever och vårdnadshavare ges tillfälle för diskussion och påverkansmöjligheter 
med de nationella målen i centrum. Arbetet mot målen och graden av måluppfyllelse ska 
sedan sammanställas i en kvalitetsredovisning. I detta förfaringssätt byggs ett kontrollsystem 
upp vilket är denna samtids sätt att styra. 
 
 
2. Syfte och forskningsfrågor 
 
 
Syftet med denna studie är att belysa och analysera hur rektor organiserar och leder 
processerna kring skolans kvalitetsarbete? 

 
• Hur uppfattar rektor kvalitetsredovisningens betydelse för skolutveckling? 

 
• Vilka möjligheter har rektor att utveckla skolans kvalitetsarbete? 

 
• Vilka forum har rektor för att reflektera över skolans utveckling? 

 
• Vilka forum har skolans medarbetare för att reflektera över skolans prioriterade mål? 
 
• Vilka prioriteringar görs i skolors kvalitetsredovisningar? 

 
 
Enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SFS 1997:702, jfr bilaga 6) 
har även elever och elevers vårdnadshavare rätt att vara med i skolans kvalitetsarbete. I denna 
studie har jag dock valt att belysa relationen medarbetare – rektor och till viss del även rektor 
- huvudman. 
 
 
3. Tidigare forskning 
 
 

3.1 Tidigare granskning av kvalitetsredovisningar i förhållande till rektors lärande 
 
Håkansson (2006) granskade 140 kvalitetsredovisningar från förskolor och skolor i syfte att se 
hur underlaget bidrar till rektors lärande. Genom att studera innehållet i 
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kvalitetsredovisningarna delade han övergripande in dem i det han kallar begränsad 
självvärdering respektive utvidgad självvärdering. I de förra saknades uppföljningar och 
utvärderingar som stöd för analys och vilka åtgärder skolan behövde vidta för att utveckling 
skulle ske. Om det fanns en koppling till vissa provresultat saknades reflektion runt vilket 
arbetssätt, material och metoder som använts för att nå det aktuella resultatet. I det han kallar 
utvidgade självvärderingar fanns det ett underlag för analys som samlats in på skolan i olika 
former till exempel observationer och enkätundersökningar. I dessa problematiseras till viss 
del också organisation och arbetssätt. Håkansson (2006) såg inga märkbara förändringar i 
innehållet i kvalitetsredovisningarna beroende på hur nationella bestämmelser om 
kvalitetsredovisning förändrats över tid. 
 
 

3.2 Centralisering kontra decentralisering. 
 
Håkansson (2008) problematiserar att personal, elever och vårdnadshavare ska ha möjlighet 
att delta i kvalitetsarbetet i förhållande till den från statsmakterna utökade reglering som görs i 
de Allmänna råden för kvalitetsredovisning (Skolverket 2006). Han menar att staten genom 
central styrning lägger grunden för att demokratiska processer ska äga rum på skolorna. Han 
ser i sin undersökning att ett antal rektorer använder innehållet i kvalitetsredovisningen i 
kommunikation med personal och vårdnadshavare. Rektor skapar här en dialog runt skolans 
kvalitetsredovisning som en naturlig del i skolans vardagsarbete. Håkansson (2008) ser i sin 
undersökning att det har stor betydelse hur rektor tolkar uppdraget med 
kvalitetsredovisningen. Det är avgörande för vilken riktning arbetet tar. 
 
 

3.3 Reflexivt lärande 
 
Håkansson (2006) ser också i sin studie att rektor har en nyckelroll i hur skolans personal kan 
utmanas i återkommande samtal genom de uppföljnings- och utvärderingsunderlag som 
respektive skola skapar. Han menar att det finns en potential i dokumenten om dessa 
återkommande utmanas genom pedagogiska diskussioner med lärarna. Han bedömer 
samtidigt att lärande i arbetsgemenskaper är relativt små överlag, men används underlagen för 
uppföljning och utvärdering aktivt och om alla parter på skolan är involverade i framtagandet 
av kvalitetsredovisningen kan ett gränsöverskridande uppstå. Därför poängterar Håkansson 
(2006) att det har stor betydelse hur rektorerna tolkar arbetet med kvalitetsredovisning. 
När det gäller kvalitetsarbetet är följande punkter avgörande för hur rektorerna stödjer ett 
reflexivt lärande: 
 

• Kontinuerlig insamling och bearbetning av data i en ständigt pågående process med 
alla inblandade. 

• Motiverande och utmanande samtal där problematiseringar runt yrkesrollen 
framkommer. 

• Det vardagsnära arbetet kopplas till utbildning om metoder och teorier angående 
kvalitetsarbete, för att detta ska bli ett konstruktivt underlag för diskussioner 
(2006:188). 

 
I min studie är dessa resultat tillsammans med Bergs (2003) och Gustavssons (1999) mer 
övergripande resonemang viktiga som referenspunkter för de analyser jag genomför. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 
 

4.1 Ramfaktorer 
 
Lundgren (1983) benämner som första nivå olika läroplaners uppbyggnad utifrån 
grundläggande principer ordet läroplanskod, där styrning och kontroll utformas på olika sätt, 
beroende på tidsanda och i vilket samhälleligt perspektiv läroplaner formas. Han menar att 
uppbyggnad och etablerandet av olika läroplaner påverkar föreställningen om vad utbildning 
är. Läroplanerna är uppbyggda efter den ideologi om kunskap som samhället vilar på och han 
skriver: 
 

Begreppet läroplanskod avser de samlande principer efter vilka urvalet av 
innehållet i en läroplan görs, hur detta innehåll motiveras och realiseras och hur 
förmedlingen av innehållet sker. (Lundgren 1983:10) 

 
Utgångspunkten för min studie är att personalen på den aktuella skolan arbetar i en tid då 
förutsättningarna för skolans personal innebär att styrdokumenten är skrivna på ett 
övergripande plan, där inte metoder anges. Det innebär att det är upp till aktörerna själva att 
göra lokala tolkningar av målen och också bestämma lämpligaste väg att nå dessa tillsammans 
med elever och vårdnadshavare. Grundskolan omges av en ramtimplan som innebär att alla 
elever ska få lika många timmars undervisning utspridda under hela sin skoltid upp till årskurs 
nio, men enskilda skolor har mandat att fördela dessa över tid på det sätt de finner lämpligast. 
Detta är ett kvantitativt mått på att alla grundskoleelever i svensk grundskola ska garanteras 
ett likvärdigt antal undervisningstimmar. När det gäller innehållet i dessa garanterade 
undervisningstimmar kan det se olika ut från skola till skola, beroende på hur lärarna tolkar 
uppdraget. 
 
Tolkningarna av läroplanerna, vilka arbetssätt som har valts och hur lyckosamt det arbetssätt 
respektive skola valt att arbeta efter ska sammanfattas i en kvalitetsredovisning.  
I den ovan beskrivna processen behöver huvudman i förhållande till rektor, och rektorer i 
förhållande till skolans medarbetare skapa förutsättningar för att kvalitetsarbetet ska vara en 
grund för skolans utveckling och elevernas resultat. Samtidigt som förutsättningarna kräver 
att skolans aktörer tolkar målen har andra mera regelstyrda dokument kommit att ta plats, som 
till exempel den individuella utvecklingsplanen i grundskolan (IUP) och skriftliga omdömen 
om varje elevs utveckling i förhållande till målen. Det innebär att förutsättningarna i det 
styrsystem aktörerna arbetar i till vissa delar är decentraliserade, samtidigt som även ett 
centraliserat regelverk upprättas. I och med att statsmakterna delegerat ansvar till 
kommunerna att organisera skolan på bästa sätt, skapas olika förutsättningar för rektorerna att 
organisera skolornas kvalitetsredovisning. 
 
På den andra nivån beskriver Lundgren (1983) hur organisatoriska ramar skapas inom 
utbildningsväsendet. Dahllöf var en av de forskare som först myntade begreppet ramfaktorer. 
Dahllöfs teori är i min text tolkad av Lundgren (1983) och Gustavsson (1999). Begreppet 
ramfaktorer definieras… som faktorer vilka begränsar den faktiska undervisningsprocessen 
och över vilka de som undervisar och de som undervisas inte har någon kontroll.(Lundgren 
1983:233). 
 
Lundgren (1983) har vidareutvecklat begreppet genom följande indelning: 

• Konstitutionella ramar med juridisk grund som skollag och läroplan. 
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• Organisatoriska ramar, som i grunden styrs av ekonomi. Ekonomi skapar 
förutsättningar för hur respektive skola organiserar tid, antal elever i varje klass etc. 

• Fysiska ramar, vilket innebär storlek på skola, lokalers utformning och läromedel. 
 
Lundgren definierar också ramfaktorteorin … som en teori vilken förklarar hur ekonomiska 
ramar och juridiska regler begränsar och påverkar utbildningsprocesser. (Lundgren 
1986:10). Han menar att i målstyrda organisationer är detta ett sätt ta sig an problematiken, 
för att se vilka processer som finns i förhållande till de ramar de omgärdas av. 
Ramfaktorteorin är en av flera utgångspunkter för att förstå kopplingen om hur rektor leder 
kvalitetsarbetet. Till stor del utgår jag från en ramfaktorteoretisk ansats tillsammans med den 
teorikonstruktion som Berg (2011) gjort angående skolans frirum i förhållande till mål- och 
resultatstyrning. Håkansson (2006) har också bidragit med aktuell forskning som är av 
betydelse i sammanhanget. Dessa utgångspunkter menar jag kompletterar varandra. Både 
förutsättningar för skolans rektor och lärare i kvalitetsarbetet och rektors och lärares 
uppfattningar om kvalitetsarbetet kan på detta sätt belysas. 
 
I följande text kommer jag att presentera ett antal förklaringsmodeller från Gustavsson (1999) 
och Berg (2011) som belyser ramfaktorteorin och hur Berg (2011)menar att frirummet som 
skapas inom dessa ramar kan benämnas. Gustavsson (1999) tolkar också ramfaktorteorin och 
menar att det beror på aktörerna i skolan vad som är möjligt att genomföra. Hon illustrerar 
detta genom en förklaringsmodell. 
 
Nedan illustrerar Gustavsson (1999) Dahllöfs förklaringsmodell. 
 
 
 
 
Figur 1. Fritt efter Gustavsson (1999) 
 
Denna figur anser jag är en utgångspunkt för många pedagogiska processer i målstyrda 
verksamheter. 
Enligt Lundgren (1999) är tankegången bakom ramfaktorteorin att ramar ger utrymme för en 
process. Det innebär inte med automatik en kvalitetssäkring i processen. Det är inte ramarna i 
sig som ger möjligheter eller inte ger möjligheter.  
Gustavsson (1999) menar att ramarna under 1990-talet i den målstyrda skolan har blivit 
väldigt vida, och kan därmed upplevas otydliga. Hon menar därför att skolans aktörer behöver 
identifiera dem i förhållande till uppsatta mål. 
Skolans lärarresurs och lokaler är ramar som styr skolans schema och hur undervisningen 
struktureras. Styrdokumenten är en annan typ av ram. Skrivningarna i dessa är ju som 
Lundgren (1983) ovan beskriver styrda av den tidsanda och vilket samhälleligt perspektiv 
som gäller på utbildning. 
Ekonomiska ramar för skolan skapar dessutom de förutsättningar som konkret kan byggas in i 
skolans organisationer. Den juridiska ställningen skolan har gentemot samhället bestämmer 
också vilket mandat rektor har gentemot kommun och stat. Legitimiteten för skolans ledning 
kan skifta över tid beroende på vilken tilltro samhället har till skolans aktörer. Innehållet styrs 
av de olika målformuleringarna, i detta fall strävansmål och uppnåendemål i läroplanen 
tillsammans med kursplanerna (Lundgren 1986).  
Gustavsson (1999) menar liksom Lundgren (1999) att man inte i förväg kan precisera vilka 
processer och medföljande resultat som kommer ut av en viss uppsättning ramar. 

RAMAR PROCESS 
 

RESULTAT 
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Dessutom har tiden också en avgörande betydelse (Lundgren 1983). Likaväl som tid är viktig 
för eleverna att bearbeta det innehåll de arbetar med, i förhållande till uppsatta mål, menar jag 
att förutsättningsfaktorn tid, även spelar stor roll för rektor och medarbetare att genomföra 
och skapa utvecklande processer i arbetet med skolutveckling.  
Sammanfattningsvis ser jag denna modell som väldigt spännande, eftersom jag genomförde 
min studie i en tid då målstyrning dominerade. Om jag hade gjort en liknande studie på en 
annan skola, hade troligtvis de aktörerna använt befintliga ramar på ett annorlunda sätt. Det 
hade troligtvis medfört andra processer på väg mot uppsatta mål. 
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4.2 Skolans frirum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2: Olika samhällsstrukturer kontra skolan som institution.  
Fritt efter Berg (2011). 
 
 
Berg (2011) utgår från att det finns ett frirum för de aktörer som agerar i målstyrda 
organisationer. För att erövra detta frirum krävs det analys av skolan och ett medvetet arbete 
för att synliggöra detta. Det innebär i praktiken att skolor med ungefär samma förutsättningar 
(ramar) kan nå olika resultat beroende på hur det av Berg (2011) nämnda ”frirummet” 
används. Här är begrepp som inre och yttre gränser nyckelord. De yttre gränserna svarar upp 
mot den politiska arenan i form av att skolan är en organisation. Den inre gränsen har de 
professionella i skolan som uppgift att utveckla. Eftersom skolan på den politiska arenan är en 
institution och Berg (2003) menar att om det finns kunskaper om de yttre gränserna kan detta 
staka ut färdriktningen med framförhållning. Genom detta skapas möjlighet att upptäcka det 
frirum som finns på respektive arbetsplats. Sättet att göra detta benämns av Berg (2003) som 
kulturanalys, vilket innebär att de inre gränserna utforskas utifrån en analys av hur personalen 
på skolan upplever vardagsarbetet. Analysen ligger sedan till grund för fortsatt 
utvecklingsarbete där det pedagogiska samtalet är kärnan i det pågående arbetet. Berg (2003) 
menar vidare att reflektion i kombination med det pedagogiska samtalet är en förutsättning för 
ett demokratiskt förhållningssätt. Det innebär att det pedagogiska samtalet inte bara är ett 
medel utan även ett mål, utifrån läroplanens skrivning om vikten att utveckla demokratiska 
värden. Berg uttrycker det så här: … att föra samtal utifrån premissen att ingen har mer makt 
än styrkan i argumenten tillåter är en av demokratins grundbultar. (Berg 2003:93). 
 
Berg (2011) menar att maktstrukturen mellan stat och kommun förskjuts och förändras över 
tid beroende på det rådande styrsystemet (jfr figur 2 sid. 8). Utifrån samhällsdimensionen 
centraliserad kontra decentraliserad använder han begreppen ”förstatligat samhälle” och 
”församhälleligad stat”.  I begreppet ”förstatligat samhälle” dominerar staten samhällslivet. 
Staten har befogenheter att detaljreglera skolan. I begreppet ”församhälleligad stat” är makten 

Mål- 
styrning 

Ram- 
styrning 

Centraliserad 

Decentraliserad 

Församhälleligad stat 
 

Förstatligat samhälle 
 

Regel- 
styrning 

Resultat-
styrning 
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från staten begränsad. Här åläggs de professionella inom angivna ramar att utföra skolans 
uppdrag på bästa sätt. De civila krafterna är starka här. I tidigare läroplaner, Lgr 62, Lgr 69 
och Lgr 80 menar Berg (2011) att det ”förstatligade samhället” råder, där staten dominerade 
enligt regelstyrning, vilket innebar att statsmakterna detaljreglerade verksamheten och de 
professionella aktörerna inom skolans ram hade väldigt litet frirum för att tolka och 
genomföra styrdokumentens mål. Under 1990-talet skedde en förskjutning mot en 
decentralisering i förhållande till ”församhälleligad” stat. Här dominerade målstyrning, som 
innebar att det är upp till de enskilda aktörerna i skolan att tolka målen och genomföra 
undervisning i förhållande till aktuell elevgrupp. I detta styrsystem har också resultatstyrning 
en plats. Det innebär en lägsta nivå för eleverna att uppnå, för att de sedan kan gå vidare i 
kommande studier. Detta mäts bland annat i nationella prov. Även viss form av regelstyrning 
finns med här, vilket innebär att staten sätter nivån som de enskilda aktörerna inte får 
överskrida. 
 
Enligt Bergs utgångspunkt innebär det att min undersökning sker i en tidsperiod med en 
förskjutning mot centralisering som domineras av ”församhälleligad stat”. Det innebär att 
resultatstyrning dominerar. Samtidigt är målstyrningen en del i denna tidsperiod. 
Makten är relativt centraliserad, kontrollapparaten har byggts ut genom Skolverkets 
inspektioner, nationella prov och resultatjämförelse mellan skolorna finns hela tiden med i 
debatten om skolan. 
 

Ett sätt att formulera den principiella skillnaden mellan ramstyrning och 
resultatstyrning, är att staten i det förra fallet formulerar de ramar som inte får 
överskridas, dvs.” taket”, medan vid resultatstyrning formuleras det golv som 
inte får underskridas. 

     (Berg 2011:26) 
 
Med hjälp av hur Berg (2011) tolkar skolans styrsystem i modellen nedan (jfr figur 3 sid.10) 
kan jag få en överblick över skolans förändrade styrning över tid.  I kolumnen under rubriken 
förste handläggare i figur 3 framträder de administrativa uppgifterna i rektors arbete. När jag 
i början av 1990-talet hade arbetat på min första rektorstjänst några år diskuterade jag skolans 
förändrade styrning med min dåvarande chef, som varit rektor i många år tidigare. Han hade 
också haft tjänst som chef på olika nivåer i skolans värld under de tre perioderna som beskrivs 
i figur 3 (s. 10). Hans tolkning av vad som hänt i fråga om skolans styrning under årens lopp 
var att: 

Det var på ett vis lättare förr, när jag fick frågor från personalen. Jag kunde 
ofta hitta svaren i centrala direktiv och ge ett nekande eller ett jakande svar. 
Nu behöver rektorerna tolka styrdokumenten själva på ett annat sätt. 

 
Under denna tidsperiod gav staten rektor sanktion att sätta sig in detaljerat i skolans regelverk, 
som statsmakterna bestämt tillsammans med verksamhetens innehåll. En övergripande 
beskrivning av rektors och lärarnas uppdrag skulle kunna vara att rektor skötte 
administrationen och lärarna undervisningen. Under rubriken Verksamhetsansvarig har rektor 
stor autonomi att tolka styrdokumenten tillsammans med skolans övriga personal utifrån just 
det specifika sammanhang som skolan verkar i. Skoljuridiken finns med som en grund men 
staten förväntar sig utifrån lokala förutsättningar i första hand skolutveckling 
verksamhetsmässigt. Rektor får här mandat att skapa dialog med medarbetarna på det sätt som 
han eller hon tolkar frirummet. Under rubriken Resultat- och verksamhetsansvarig är rektors 
uppdrag att från ett resultatfokuserat mål driva skolutveckling efter de lokala förutsättningar 
som finns. I förhållande till kolumnen Verksamhetsansvarig har statsmakterna utvecklat ett 
kontrollsystem genom centralstyrning. Här krävs det att rektor skapar tydliga strukturer i 
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kommunikation med skolans medarbetare och skolans juridiska grund lyfts också fram 
tydligare i detta samspel. 
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Figur 3. Fritt från Berg (2011) sid 31. 
 
 

4.3 Kommunikativt ledarskap 
 
En annan viktig teoretisk utgångspunkt i den här studien är kopplad till Hans-Åke Scherps 
(2003) forskning. Han menar att för både skolledare och lärare är erfarenhetslärandet den 
största påverkansfaktorn för skolledares sätt att leda och för lärarnas sätt att undervisa. 
Samtalet kollegor emellan är en central del i detta. Erfarenhetslärande definierar Scherp 
(2003) som … en lärspiral med vars hjälp vi successivt både medvetet och omedvetet bygger 
upp kunskaper om de fenomen som vi erfar.  (2003:38). Här påverkas lärandet av att ta del av 
andras erfarenheter, organisationsstrukturen och förståelsen av uppdraget. Scherp (2003) 
menar att erfarenhetslärandet kännetecknas av att vi lägger märke till det vi redan känner igen 
och som stämmer överens med våra egna tankar. Detta skulle kunna leda till att redan 
etablerade tankestrukturer förstärks och att ett konserverande förhållningssätt gynnas, i stället 
för att ett förändrat förhållningssätt utvecklas. Känner man igen sig i en situation finns en risk 
att man missar andra perspektiv. För att man känner igen sig i vissa delar av en problematik är 
det således inte givet att reflektionen stimuleras. Scherp (2003) poängterar vikten av 
utmanande möten för att synliggöra olika perspektiv. Det främmande behöver möta det redan 
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välbekanta. Det behövs både ett uppifrånperspektiv och ett nedifrånperspektiv. 
Uppifrånperspektivet består bland annat av skolplaner, läroplaner och kursplaner. 
Nedifrånperspektivet utgörs till exempel av lärarnas egen erfarenhetsvärld. Scherp (2003) 
menar också att det behövs systematisk uppföljning och utvärdering för att inte 
erfarenhetslärandet ska fastna i de redan etablerade invanda mönstren. 
 

Kvaliteten och omfattningen av förståelsefördjupande och meningsskapande 
lärprocesser är beroende av de yttre former och strukturer som man bygger upp 
inom såväl kommunen som på varje enskild skola (Sherp 2003:43). 

 
 

 
4.4 Kontroll kontra utveckling 

 
I och med kommunaliseringen av skolan upphörde regelbundna inspektioner från 
statsmakterna under ett antal år. Det var endast på förekommen anledning vid klagomål om 
brister, som tillsyn genomfördes. Tanken var att staten i efterhand skulle kontrollera om 
verksamheten fungerade, genom de uppföljningar och utvärderingar som presenterades i 
kvalitetsredovisningarna. I Lpo 94 innebar styrningen att deltagarna i systemet själva 
utformade metoder för att uppnå uppsatta mål, och genom kvalitetsarbetet kunden staten 
upprätthålla den kontrollfunktion som ansågs vara nödvändig. Vid denna tidpunkt skedde 
detta genom att rektor upprättade enhetens kvalitetsredovisning, för att sedan skicka den 
vidare till skolförvaltningen. 
Skolornas kvalitetsredovisningar sammanställdes sedan på ett kommunövergripande plan och 
skickades vidare till Skolverket. Detta var inget krav enligt förordningen, men både 
kommuner och Skolverket anmodade underliggande nivåer att lämna ifrån sig sina 
kvalitetsredovisningar. År 2005 infördes regelbunden tillsyn av skolor igen genom 
Skolverkets försorg. Strukturen bakom detta innebar att varje skola skulle få en inspektion 
vart femte år. År 2008 inrättades Skolinspektionen som en myndighet med tillsynsansvar från 
förskola till vuxenutbildning. Därmed inordnades både regelbunden tillsyn och tematiskt  
inriktade kvalitetsgranskningar under denna myndighet, Skolinspektionen. Därmed 
förändrades strukturen runt hur ofta och på vilket sätt skolor granskades. 
 
Svedberg (2012) menar att den sammanflätade process som finns mellan ledning, uppgift och 
medarbetare styrs av medarbetarnas kompetens och hur kulturen utvecklats i samarbetet 
mellan dessa. Detta skapar i sin tur skolans processer för att ta sig an de uppgifter den är satt 
att lösa. För att undersöka om de mål man satt uppnåtts och för att se om skolans resurser 
används på bästa sätt krävs det att det genomförs utvärderingar. Svedberg (2012) liknar 
kvalitetsarbetet vid målstyrningens blodomlopp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Förstudie 
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5.1 Syfte  

 
 
I en tidigare universitetskurs (Arbetslivspedagogik och annan vuxenutbildning) 2003 
genomförde jag en förstudie i syfte att ta fram faktorer som rektor och medarbetare ansåg 
viktiga i arbetet med skolors och förskolors kvalitetsarbete.  
 
 

5.2 Metod 
 
Jag skickade enkäter till sju förskolor och tio skolor där två medarbetare per enhet hade 
möjlighet att svara på frågor allmänt om enhetens kvalitetsarbete och rektors roll i detta. En 
enkät skickades också till rektorerna på dessa enheter. Tolv lärare/förskollärare och åtta 
rektorer (i den aktuella kommunen benämndes även chefer inom förskoleverksamhet för 
rektor) svarade på enkäten (jfr bilaga 1). Jag genomförde en analys av de svar jag fick in, 
genom att rangordna svaren på det medarbetare och rektorer ansåg mest relevant för att 
kvalitetsarbetet skulle fungera och utgöra grund för utveckling. 
 
Patel o Davidsson (2011) påpekar att det är viktigt att informera berörda om att enkäterna 
eller intervjuerna är anonyma eller konfidentiella. Jag informerade berörda om att enkäterna 
behandlades konfidentiellt. Därför skrev jag i ett missivbrev till alla berörda att det var endast 
jag och handledaren på universitetet som visste namnen på dem som fick enkäterna. Svaren i 
dessa enkäter ligger till grund för innehållet i de intervjuer jag sedan genomförde 2008. 
  
 

5.3 Resultat av förstudiens enkät till medarbetarna 
 
De flesta medarbetarna uppgav i svaren att tid, dvs. tid till egen och gemensam reflektion och 
diskussion var den viktigaste faktorn för att kvalitetsarbetet skulle fungera. Detta innebar att 
ramarna/förutsättningarna i form av tid stod i centrum för medarbetarna. Intresse, 
engagemang och vilja från rektors sida för kvalitetsarbetet var också faktorer som lyftes av 
flera medarbetare. Dessutom framkom faktorer som att det var viktigt att veta varför man gör 
saker, viktigt att synliggöra skolans arbete både för föräldrar och politiker. De senare 
faktorerna här pekar på processen. 
 
 

5.4 Resultat av förstudiens enkät till rektorer 
 
På frågan till rektorerna om vilka faktorer de ansåg vara viktigast för kvalitetsarbetet finns 
också tid med som en faktor, men den var inte lika dominerande som hos medarbetarna.  
Tid tar samma utrymme i svaren från rektorerna som vikten av att skapa struktur i 
kvalitetsarbetet och öka medvetenheten hos medarbetarna. Rektorerna belyste också vikten av 
att personalen är delaktig i kvalitetsarbetet, och att inte enheterna har för många mål att arbeta 
med samtidigt. Här framkom att rektorerna ansåg att processen är viktig. På frågan om hur 
rektorerna såg på sin egen roll i kvalitetsarbetet svarade rektorerna att det är viktigt att vara 
”grovarbetare”, inspiratör, stödjande, pådrivande och samordnare. De behöver skapa struktur, 
sammanställa och formulera nya mål. De ansåg också att målen ska komma längst ut i 
organisationen ”från golvet” och att medarbetarna är delaktiga i kvalitetsarbetet. Här nämnde 
rektorerna både ramar/förutsättningar och process som viktiga delar för dem att arbeta med. 
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Sammanfattningsvis visar svaren både från medarbetare och rektorer vikten av både ramar 
och process för att enheternas kvalitetsarbete ska bli ett underlag för utveckling. Tydligt är att 
medarbetarna betonade förutsättningar och rektorerna processerna (jfr Gustavssons (1999) 
figur 1 som jag beskriver på s. 7). 
 
 
 

5.5 Underlag för huvudstudien 
 

Utifrån detta material utmärkte sig en skola när det gällde medarbetarnas syn på stödet från 
rektor. Båda medarbetarna uppgav att de ansåg att rektor stöttade utvecklingen av 
kvalitetsarbetet på enheten.  Jag bestämde mig för att undersöka den skolans kvalitetsarbete 
närmare. Därför bad jag om skolans kvalitetsredovisningar i ett första skede. Jag fick 
omgående enhetens kvalitetsredovisningar bakåt i tiden från och med 2002-2007 sända till 
mig digitalt (förutom de som fanns på skolans hemsida). Jag genomförde också i ett tidigt 
skede en intervju med en rektor slumpmässigt vald (ej i förhållande till de redan tillfrågade), 
för att se om detta var ett sätt att gå vidare och få fram mera information där fokus riktas mot 
rektors roll i kvalitetsarbetet. Den intervjun ligger också till grund för förberedelserna inför de 
kommande tre intervjuerna jag genomförde. Under genomförandet i en undersökning menar 
Patel och Davidsson (2011) att det är viktigt att kontinuerligt föra anteckningar om vad som 
händer i processen. Genom mina anteckningar angående intervjun med den slumpmässigt 
valda rektorn insåg jag att jag lämnat ordet för fritt. Därför strukturerade jag de tre 
intervjuerna på ett annat sätt, men de faller ändå inom den kategori som Patel och Davidsson 
(2011) betraktar som ostandardiserade intervjuer med låg grad av strukturering, dvs. frågornas 
ordning bestäms inte i förväg, utan ställs i förhållande till de svar intervjupersonen ger.  
 
 
6. Metod 
 
 
Styrkan i att först göra en förstudie inom det aktuella området, var att jag genom att göra 
denna första studie med ett större antal rektorer och medarbetare, fick fram faktorer i svaren 
som gjorde att jag sedan fick ett underlag till de tre intervjuerna jag genomförde på den 
aktuella skolan. Intervjuerna gjordes för drygt två och ett halvt år sedan när den tidigare 
skollagen (SFS 1985:1100) var gällande. Sedan juli 2011 gäller en ny skollag, vilket innebär 
att regelverket har förändrats mot en tydligare systematik i kvalitetsarbetet och att fokus idag 
inte ligger lika mycket på själva kvalitetsredovisningen, som var en central del i tidigare 
reglering. Detta är en aspekt att ta hänsyn till som läsare, eftersom jag i studien i huvudsak 
använder terminologi enligt gällande lagstiftning 2009 (jfr bilaga 6). Svagheten i 
förfaringssättet är den tidsperiod som gått sedan intervjuerna genomfördes och den tid som 
gått fram till sammanställningen av uppsatsen. I och med att en ny skollag har trätt i kraft 
sedan intervjuerna gjordes var jag extra observant på min tolkning av intervjuer och dokument 
i förhållande till vilken lagstiftning som ägde rum under denna period. Patel och Davidsson 
(2011) menar också att det är svårare att få ett ”levande” förhållande till sitt material ju längre 
tiden går innan det analyseras. 
 
 

6.1 Kvalitativt perspektiv 
 



	   15	  

Enligt Backman (2008) utgår ett kvalitativt perspektiv ifrån att man som observatör 
intresserar sig för hur individer upplever sin omgivning och skapar struktur runt den. 
Utgångspunkten är att det inte finns en helt objektiv verklighet, utan olika individer tolkar 
verkligheten olika, beroende på dennes tidigare erfarenheter. Han tar fram tre begrepp som är 
framträdande i den kvalitativa metoden: innebörd, kontext och process. I detta fall skulle 
innebörden bestå av hur rektor tolkar sitt uppdrag och skapar mening runt detta. Kontexten 
består i att jag utgår från rektors och lärares vardag på skolan. Studien har också större fokus 
på processen än resultatet, genom att jag intresserar mig för rektorns roll i att skapa processer 
angående skolans kvalitetsarbete. I det intervjumaterial jag har analyserat har jag  i huvudsak 
utgått från de bärande begreppen förutsättning och process. (Se figur 1 sid.7) Fokus har varit 
att söka efter förutsättningar, och se om dessa förutsättningar aktiverat processer som leder 
mot ett kvalitetsarbete som stödjer skolans utveckling. Utefter intervjupersonernas utsagor 
hittade jag mönster som jag kunde kategorisera under förutsättningar och process.Ambitionen 
har varit att de citat jag skriver nedan ska illustrera de förutsättningar och processer som 
aktuell skola arbetar utifrån. I kvalitativa studier beror det på hur jag som observatör väljer att 
material agerar, ställer intervjufrågor etc. Det innebär att min tolkning av skolans process 
utgår från hur jag tolkar den verklighet jag beskriver. Någon annan observatör hade kanske 
valt andra frågeställningar och tolkat dem på ett annat sätt än jag gör. Backman (2008) kallar 
observatören ett tolkande subjekt (s. 59). 
 
 

6.2 Intervju, bearbetning och analys 
 
Patel och Davidsson (2011) tar upp bland annat två aspekter när det gäller intervjuer. Den ena 
aspekten innebär i hur hög grad intervjun är standardiserad och den andra innebär hur hög 
grad av strukturering intervjun innebär. I de tre intervjutillfällena jag genomförde utgick jag 
från låg grad av standardisering och strukturering för att intervjupersonerna skulle få så fritt 
och stort utrymme som möjligt.  Jag hade ett antal stödfrågor nedskrivna för att täcka in mitt 
syfte, men frågorna följde inget speciellt mönster utan anpassades till intervjupersonens 
information, där följdfrågor ställdes efterhand utifrån innehållet. Min ambition var att ställa så 
öppna frågeställningar som möjligt för att inte begränsa tankebanorna för den intervjuperson 
jag hade framför mig. Kvale (1997) påpekar att en intervjusituation inte är ett samtal mellan 
likvärdiga parter, utan agendan bestäms av den som gör intervjun. Han menar också att ett 
mänskligt samspel byggs upp i en intervju. I samtalen med engagerade rektorer och lärare 
kom många intressanta ämnen upp under intervjuerna. Jag fick anstränga mig för att hålla 
fokus och hålla tanken på vilket som var intervjuns huvudsyfte för att inte komma in på 
sidospår. Flera övriga intressanta aspekter inom skolområdet ventilerades, som jag genom 
mina tidigare erfarenheter i skolans värld haft engagemang i. 
 
Jag intervjuade rektorn, som varit rektor på skolan sedan 2001, en lärare och en 
specialpedagog på den aktuella F-6 skolan i december 2009. Rektorn är även ansvarig för 
fritidshemmet på skolan. Rektorn valde själv vilka lärare som skulle intervjuas. En person är 
specialpedagog och har arbetat på skolan i 6 år och en person är undervisande lärare i årskurs 
2 och har arbetat på skolan i drygt 16 år. Intervjuerna genomfördes under hösten 2009. Det är 
inte samma personer som uttryckte rektors stöd i kvalitetsarbetet i den tidigare enkäten i 
pilotstudien, som genomfördes i den tidigare universitetskursen.  När det gäller val av lärare 
på skolan kan jag inte bedöma vilka styrkor och svagheter det finns i detta förfaringssätt. Det 
jag tycker mig se är att mina frågeställningar blir väl belysta på den aktuella skolan, genom att 
jag i pilotstudien fick information som jag kunde använda i mina intervjuer. Kanske skulle 
vissa dimensioner inte finnas med om jag inte fått denna information innan. 
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Intervjuerna är transkriberade från bandade intervjuer. Kvale (1997) skriver att en utskrift är 
en överträdelse, vilket betyder att muntlig diskurs förvandlas till skriftlig diskurs. Genom att 
talspråket och skriftspråket har olika retoriska former är jag medveten om den risk denna 
förvandling innebär, där bland annat pauser och tonlägen inte går att uppleva i skriften och 
orden får en definitivare prägel som kanske inte var avsedd i samtalsformen. Jag har ordagrant 
skrivit av de bandade intervjuerna, inklusive upprepningar, harklande och ”hm”. Vid ett fåtal 
tillfällen har jag inte uppfattat vad personen på bandet sagt. Det markeras i intervjun. Jag har 
inte omformulerat utsagorna till formellt skriftspråk. 
 
Kvale (1997) skriver vidare om den hermeneutiska cirkel som uppstår genom en växelverkan 
mellan delar och helhet i texten. Cirkulariteten som uppstår i spänningsfältet mellan del och 
helhet betraktas som en utvecklande cirkelrörelse, vilket ger möjlighet till ökad förståelse. 
Genom att granska utsagorna från aktuella personer har jag tagit fasta på vad de uttrycker om 
förutsättningar respektive process och resultat. Jag har jämfört svaren i intervjuerna med de 
skriftliga svaren i pilotundersökningen och min ambition har varit att upptäcka likheter och 
skillnader i svaren, om något dominerar etcetera. Detta tycker jag framgår tydligt i den 
process som jag befunnit mig under tillkomsten av denna uppsats. Jag upptäcker mönster och 
paralleller under resans gång som jag inte såg från början. Ett exempel på detta är att i 
förstudien visade det sig, som jag skrev om tidigare, att rektorerna betonade processerna i 
kvalitetsarbetet och medarbetarna förutsättningarna.  
 
 

6.3 Dokumentanalys 
 
Jag granskade också sex av skolans kvalitetsredovisningar från år 2002 – 2008 (jfr 
sammanställning i bilaga 2). Genom upprepade genomläsningar tyckte jag mig se ett mönster 
i skolans prioriterade områden. Jag kategoriserade dessa efter de två huvudområdena 
kunskaper och lärande och normer och värden utifrån läroplanen Lpo 94. En kategori som 
rörde mål för skolans personal framkom också. Det innebar att innehållet i de prioriterade 
områdena blev följande: Kunskaper och lärande, normer och värden och arbetslaget. 
Om jag kan utröna bakgrunden till varför innehållet prioriteras har jag även med en kolumn 
för just bakgrund. Vid ett flertal tillfällen ser man i kolumnen bakgrund att samrådsgruppen 
initierat det prioriterade målområdet. Samrådsgruppen består av rektor, lärarpersonal och 
vårdnadshavare. 
 
 

6.4 Etiska principer. 
 
Intervjupersonerna är informerade om att intervjuerna genomförs i syfte att undersöka rektors 
roll i kvalitetsarbetet genom en C-uppsats, och de har därefter givit muntligt samtycke. De är 
också informerade om att deras utsagor inte kommer att användas i något annat syfte än i 
denna studie och att deras identiteter inte kommer att röjas. Berörda personer har inte haft 
inflytande över hur deras uttalanden ska tolkas. 
 
 
 
7. Resultat 
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7.1 Rektorns uppfattning om kvalitetsredovisningens betydelse för skolutveckling. 
 
Rektorn anser att stort fokus läggs på själva kvalitetsredovisningen som produkt, och att dessa 
med tiden blir mer och mer omfattande. Rektorn menar att ambitionsnivån i själva 
dokumentet måste sänkas. Rektorn tror att det endast är ett fåtal föräldrar inklusive han/hon 
själv som läser dem. 

 
Det är ingen kioskvältare vi har […] lärarna sysslar mer och mer med 
dokumentation […] det finns en brytpunkt, och vi håller på mer och mer på 
något sätt friskriver oss ifrån, tala om att vi gjort allting rätt[…]. 

 
Rektorn säger att det är svårt att hitta en nivå på dokumentation som är konstruktiv. Rektorn 
menar att det endast är två personer på den kommunala förvaltningen inklusive mig som 
forskare, och bedömer att det är ca 5 procent av föräldrarna som läser skolans 
kvalitetsredovisningar. 
 
 

7.2 Pedagogisk ledare 
 
Rektorn har alltid tyckt att det är viktigt med kvalitetsfrågor, och arbetade med kvalitetsfrågor 
under sin rektorsutbildning. Rektorns ambition är att kvalitetsarbetet ska bli en naturlig del av 
vardagen på skolan men tycker inte att skolan kommit dit ännu. Rektor och personal ger sig 
inte riktigt den tiden. Rektorn anser att skolan har en relativt tydlig struktur för 
kvalitetsarbetet och förklarar orsaken till att för lite tid ägnas åt kvalitetsarbete på följande 
sätt:  
 

Vi springer och gör massa andra saker, vi håller på och bygger och vi håller på 
och bestämmer vilken potatis vi ska ha i bespisningen och sådana här saker, 
massor av sådana diskussioner. 

 
Rektorn menar att tiden ägnas alldeles för lite åt pedagogiska frågor. Praktiska vardagsbestyr 
på skolan tar lätt överhanden tillsammans med de kommunala påbuden som tar fokus.  
De statliga påbuden rinner av på något sätt[…]. Det kan vara svårt att som rektor gå på 
djupet med det som kommer fram i kvalitetsredovisningen. Traditioner och kulturer på skolan 
kan vara svåra att bryta. Rektorn menar att han/hon som rektor kan bli ännu bättre på att 
analysera resultatet, även om rektorn vid något tillfälle organiserat om undervisningen i 
engelska, på grund av att eleverna inte hade tillräckligt goda resultat i detta ämne. 

 
 […]men det man skulle ha gjort som vi inte gjorde det är ju att kanske gå 
 in i själva undervisningen och läromedel och så där, vad det är som 
brister…  

 
 

7.3 Rektorns möjlighet att utveckla skolans kvalitetsarbete. 
 
Vid intervjun är rektorn i grunden positiv till att skolan är mål- och resultatstyrd, men anser 
att det är för många mål att hantera. Rektorn anser att de centrala direktiven blivit tydligare de 
senaste åren och att få lite tips och idéer är en hjälp i arbetet. En stor förändring är att de yngre 
eleverna ska bedömas i lägre åldrar idag. Tidigare har fokus varit på om de yngre eleverna 
trivts i skolan och det har varit nog. Rektorn menar att detta inte har varit tillräckligt, utan 
menar att man borde ha bedömt yngre elever i större omfattning tidigare. För kunna hantera 
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flera mål samtidigt har rektorn delat in skolans medarbetare i olika grupper, vilka har till 
uppgift att belysa olika målområden. Rektorn anser att arbetsbördan blir för stor om all 
personal ska involveras lika aktivt i alla mål. Inför kommande förändringar i skollag och skola 
med förändrade kursplaner finns det mycket som rektorn anser behöver diskuteras på skolan. 
Ett exempel rektorn beskriver är den förändrade skrivningen i likabehandlingsplanen 2009. 
Rektorns upplevelse är att inte förvaltningsledning och politiker engagerat sig i den skärpta 
skrivningen i Likabehandlingsplanen. Detsamma gäller även implementeringen av nya 
kursplaner i årskurs 3 eller skriftliga omdömen. Rektorn uttrycker det som att: Då blir det en 
viss frustration i leden tror jag. Den frustrationen bearbetar rektorn på så sätt att man försöker 
få in de kommunala målen i den lokala arbetsplanen för att begränsa antalet mål.  
[… ] så att vi inte håller på att köra dubbla spår. 
 
Läraren i årskurs 2 uttrycker också att det finns kommunövergripande mål som ska utvecklas:  

 
Och det som är svårt, det är ju för rektorerna, när XXX kommer från sina möten, 
och matats med, nu är det de här, och så ska XXX delge oss vad det är för 
information XXX har fått, och att kunna göra det i lagom dos, men ändå ge oss den 
röda tråden. Det här, det vi ska fokusera på det här året. Det är ju mycket som 
kommer utifrån. 

 
Läraren upplever att rektorn försöker minimera antalet mål som ska utvecklas, och uttrycker 
samtidigt en uppskattning för detta. Utifrån det som rektorn och läraren uttrycker kan man 
tolka det som att målen sätts ”uppifrån” och läraren uttrycker att delaktigheten bland 
personalen blir inte så stor i valet av mål som ska prioriteras. Skulle personalen föreslå 
ytterligare mål för prioritering skulle det bli för många mål att hantera enligt en av lärarna. 
Det bekräftas ytterligare från specialpedagogen som utrycker det enligt följande: Här tycker 
jag att det är rektorn som dirigerar ut till oss vad vi skall göra för ... På frågan om vem som 
tar initiativet till vilka mål som prioriteras på skolan menar läraren att det är rektor som tar 
initiativet till de mål som ska prioriteras och eftersom det finns ett antal kommunövergripande 
mål blir det ofta dessa mål, för att det inte ska bli för många mål att hantera samtidigt. 
Rektorn tycker det bli svårare och svårare att motivera medarbetarna till kvalitetsarbetet. De 
kommunala satsningarna har tagit mycket på krafterna och rektorn menar att det är svårt att 
hinna med skolans lokala utvecklingsarbete. Det har hamnat i bakgrunden. 
 
 

7.4 Kommunikationsvägar 
 
De kommunikationsvägar där kvalitetsarbetet diskuteras är de tillfällen rektorn organiserar 
genom studiedagar, återkommande konferenstid och pedagogiska kaféer. Personalen läser 
också pedagogisk litteratur som handlar om skolans fokusområden. Förutom dessa tillfällen 
försöker rektorn upprätthålla arbetet med kvalitetsutveckling genom att ständigt påminna om 
skolans mål genom frågan ”Hur går det?” Ambitionen är att ständigt påminna övrig personal 
på skolan. 
 
Specialpedagogen bekräftar att de har möjlighet att använda konferenstid tisdagar 
och torsdagar, men säger att de inte använder den tiden till att diskutera de lokala 
målen: 

 
 [… ]Det känns inte som att vi jobbar med de lokala målen egentligen. Det gör 
vi väl under tiden, vi har det i bakhuvudet, men vi har ju egentligen inte några 
större diskussioner under läsårets gång om dom här sakerna. 
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[… ] Ofta går vi igenom målen vid upptakten och pratar om dem, om vi ska ha 
kvar dem. Och sen är det ju utvärderingen, så det känns som det är vid 
terminsstart eller terminsslut eller årsstart, läsårsstart eller läsårsslut. 

 
Specialpedagogen beskriver också att skriftligt material utarbetats angående elevernas IUP, 
skriftliga omdömen och nationella prov. Detta underlag skapar grund för diskussioner mellan 
olika lärare från mun till mun, även om personalen inte sitter ner gruppvis och utgår från de 
utvärderingar som gjorts. Specialpedagogen berättar vidare att till viss del har dessa 
diskussioner funnits i och med framtagandet av elevernas IUP.  Här diskuteras bedömning 
och kunskapsuppföljning. Genom elevernas IUP menar specialpedagogen att det sker en 
allsidigare kunskapsuppföljning. Tidigare var det [… ]mycket koncentration på den sociala 
biten och på matte och svenska och engelska. Här menar specialpedagogen att även de 
skriftliga omdömena bidragit till en större helhetsbild av eleven och önskar fler gemensamma 
riktlinjer angående Sveriges skolor från statsmakternas sida, för att inte bara skapa en 
”treämnesskola”.  Specialpedagogen säger att: … jag känner att man får en lite mer allsidig 
skola, och säger sig samtidigt fått en tydligare bild av elevernas kunskapsutveckling genom 
det skriftliga underlag som utarbetats på skolan. Specialpedagogen menar att rektors roll är 
väldigt viktig i kvalitetsarbetet och att de enskilda lärarna inte skulle initiera detta arbete på 
egen hand. Vikten av rektors roll i kvalitetsarbetet bekräftar även läraren när vi gemensamt 
studerar den sammanställning jag gjort över skolans prioriterade mål från år 2002 – 2008 (jfr 
bilaga 2). 
 

[…] Vi var faktiskt väldigt duktiga på det, det goda skollivet, hälsoprofilen, hur 
jobbar vi med det här? […] och nu har det bara ebbat ut i sanden. 

 
Läraren uttrycker att anledningen till att hälsoprofilen inte diskuteras på skolan längre är att 
området inte finns med som en stående punkt under terminens konferenstid. Läraren menar 
överhuvudtaget att skolans prioriterade mål ska diskuteras mer regelbundet på konferenstid 
under terminerna, där all personal deltar i diskussion om samma prioriterade område. Nu 
anser läraren att rektorn lämnar över ansvaret helt och hållet på personalen. Läraren jämför 
med de processer som organiseras med den klass läraren ansvarar för. Där måste läraren ta 
ledaransvaret och organisera diskussionerna och följa upp dem kontinuerligt. Läraren anser att 
det kan ses som parallella processer. Läraren menar att rektorns uppgift är att organisera 
diskussionstillfällen, där all personal deltar och utmanar varandra. Lärarens uppgift är att 
utmana eleverna och organisera diskussionstillfällen med dem, så att detta blir möjligt. 
Läraren menar att elevens individuella utvecklingsplan (IUP) är ett dokument som han/hon 
kontinuerligt återkommer till i diskussion med eleverna, för att utmana dem. På samma sätt 
kan skolans prioriterade område vara ett underlag för återkommande diskussioner med all 
personal på skolan. 
 
 

7.5 Kommunikation rektorer – huvudman 
 
Rektorerna i den aktuella kommunen är organiserade under rektorer med resultatenhetsansvar 
(benämns RC) och de sistnämnda har ekonomiskt ansvar över ett område med ett antal 
förskolor och skolor med flera rektorer. Berörd rektor i denna studie är resultatansvarig (RC) 
för ett större skolområde med flera rektorer. Enligt rektorn har denna ”RC-grupp” vid ett 
flertal gånger initierat diskussionen om problematiken angående antal mål och förhållandet 
nationella mål - kommunala mål med förvaltningsledningen. Rektorn tycker personligen inte 
att förvaltningsledningen varit lyhörd för detta. Därför kvarstår mängden kommunala mål som 
rektor inte alltid tycker är relevanta, i förhållande till de nationella målen. Kommunen har 
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prioriterat friskvård och all personal har fått en årsprenumeration på tidningen Hälsa och en 
stegräknare för att mäta hur många steg man gått per dag. Målet var att så många av 
personalen som möjligt under ett år skulle komma upp i det antal steg som krävs för att gå 
från den aktuella kommunen till Paris. 

 
Vi har gått till Paris, och man har satsat både pengar och tid, men med det statliga 
uppdraget har det varit litet. 

 
Rektorn menar också att det är de mål som är kommunövergripande som upplevs hattiga. 
Med det uttrycket menar han/hon att det inte alltid finns en koppling till de nationella målen 
och att de inte följs upp över tid. Enligt rektorn har det varit stort fokus på 
kommunövergripande mål, vilket rektorn menar gör att det statliga uppdraget har hamnat i 
bakgrunden. Rektorerna i kommunen har kritiserat detta. 
 

Man har ju inte alls jobbat lika mycket med att till exempel implementera nya 
kursplaner i årskurs 3. Eller att jobba med skriftliga omdömen. 

 
Ovan beskrivna arbetsuppgifter upplever rektorn att förvaltningsledning och politiker inte 
engagerat sig i, utan överlämnat åt rektor att själv utveckla. Här ger huvudmannen rektorn 
mandatet att vara verksamhetsansvarig och rektor får tolka och analysera inom ett mera 
decentraliserat styrsystem. 
 
 

7.6 Ramar/förutsättningar för kvalitetsarbetet 
 
De forum rektorn har organiserat för att möjliggöra diskussioner om skolans prioriterade mål 
är på konferenstid och studiedagar. Förutom dessa tillfällen används också pedagogiska 
kaféer där man läser pedagogisk litteratur som handlar om skolans fokusområden, bland annat 
läs- och skrivutveckling. Rektorn har utarbetat en slags årscykel i kvalitetsarbetet som börjar 
bli känd på skolan. Den innebär bland annat att i maj månad utvärderar personalen de lokala 
målen och rektors ambition är att utvärderingen ska vara något så när vetenskaplig. Man 
lägger vikt vid att använda elevers och föräldrars åsikter genom enkäter eller intervjuer för att 
få ytterligare en dimension i utvärderingen. Rektorn betonar också vikten av att det finns en 
långsiktighet i val av prioriterade mål. Rektorn menar att man behöver arbeta med vissa mål 
3-4 år för att åstadkomma en rejäl förändring.  
 

Så det är en av mina filosofier, långsiktigt, kontinuerligt, håll ut, och ha inte 
för många mål igång samtidigt. 

 
Rektorn menar att ett år är för liten tid för att göra en förändring. Rektorn uttrycker även att 
det har blivit svårare och svårare på grund av att personalen och rektorn själv känner att de 
drunknat i uppgifter, på grund av att huvudmannen gjort stora satsningar på jämställdhet och 
hälsa. 
 

[…] vi reder inte att hålla på med hur många olika mål som helst samtidigt. Då 
känns det till slut som att inget mål är riktigt viktigt. 

 
Specialpedagogen ger exempel på långsiktigheten genom att berätta om det prioriterade målet 
i läs- och skrivutveckling som pågått i två år. En av metoderna i detta mål är att skolan avsatt 
extra skoltid inom timplanens ram för eleverna att läsa egenhändigt vald litteratur på skoltid. 
Det finns väl utarbetade rutiner för detta som specialpedagogen menar är genomfört till 100 
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procent. Specialpedagogen ser tydliga resultat på läshastigheten hos eleverna genom att 
granska elevernas resultat i årskurs 3 och årskurs 4. Alla elever har nu även godkänt på 
nationella provet i svenska. Specialpedagogen bekräftar även tidigare utsaga från rektorn, om 
att valet av prioriterat mål hänger samman med huvudmannens val av mål. 

 
[…]det kom ju någonting om att vi ska ha en skriv- och läsutvecklingsgrupp. Så 
nu tog vi den i år eftersom vi har varit på många föreläsningar om språket lyfter 
och språket är på väg. 

 
Specialpedagogen bekräftar också att språkutvecklingsgruppen bildades i samband med 
huvudmannens projekt ”Språket lyfter”. Läraren menar att rektorn har många andra saker att 
engagera sig i utöver skolans kvalitetsarbete, men det saknas en struktur, där tillfälle för att 
personal ges under terminerna att diskutera skolans lokala mål som en naturlig punkt på 
konferenstiden under terminerna. Läraren efterlyser därför större tydlighet hos rektorn för att 
initiera detta arbete. Läraren menar att personalen behöver diskutera mera med varandra, där 
alla deltar.  Enligt både lärare och specialpedagog är det rektorn som helt och hållet initierar 
vilka mål som skolan ska prioritera och olika grupper av medarbetare på skolan inriktar sig på 
att följa upp och utvärdera olika prioriterade mål under året. Det framkommer inte i materialet 
att rektor delegerar ansvaret för vissa delar av kvalitetsarbetet till övrig personal på skolan. 
Specialpedagogen har ingen tydlig fastlagd roll som ansvarig för vissa delar. Det han/hon 
beskriver ovan är information om elevers utveckling som han/hon på eget initiativ i samtal 
med olika lärargrupper fått information om. Enligt båda lärarna har rektorn tagit hänsyn till de 
prioriterade kommunövergripande målen, så att inte skolan samtidigt har att utvärdera för 
många mål per läsår.  Rektorn läser utvärderingarna under sommaren, för att ge respons till 
medarbetarna på dessa vid terminsstart i augusti. Här revideras målen, ev. avslutas och nya 
ev. mål tas fram. Rektorn sammanställer därefter skolans resultat i en kvalitetsredovisning och 
skickar den vidare till förvaltningen senast 1 oktober innevarande år för ”bedömning”:  
 

Och sen ska vi ju ha den godkänd. Dom granskar ju detta nu på förvaltningen, 
godkänd och godkänd, men dom granskar och sedan får man feedback på detta. 

 
Vid intervjutillfället 091212 hade inte rektorn fått någon respons på den kvalitetsredovisning 
som lämnades in före 1 oktober samma år. Rektorn har utformat en ganska strikt mall för hur 
det inlämnade materialet ska se ut. Anledningen till att denna mall har tillkommit är att vid 
tidigare kvalitetsredovisningar lades tonvikten på de aktiviteter som gjorts, och det fanns inte 
någon tydlig värdering i om målen uppnåtts eller inte. Rektorn uttrycker det på följande sätt: 
Om man lämnar helt öppet, vilket jag gjorde i början, då fick man ingen slutkläm. 
Läraren uppskattar rektors tydlighet genom den struktur som skapats i kvalitetsarbetet på 
skolan, genom att olika grupper har ansvar för att utvärdera likabehandlingsplanen, 
jämställdhetsarbetet och hälsa osv. 
 

Det jag tycker XXX  är bra på är att minimera, man ska inte ha för mycket.  
[…] jag kan se att XXX har styrt oss väldigt mycket här för att vi ska känna att 
vi mäktar med det, för vi är ju ändå ålagda att göra som vi… 

 
Läraren anser att nackdelen med att olika prioriterade områden utvärderas av olika grupper av 
medarbetare, är att inte alla medarbetare tar del av varandras utvärderingar respektive läsår.  
Resultatet av utvärderingarna redovisas av rektorn i början av nästa läsår, och då menar 
läraren att det är så stort fokus på nytt läsår, nya elever, nya grupperingar, ny arbetssituation 
osv. Läraren föreslår därför att det kanske vore bra att börja med utvärderingsarbetet lite 
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tidigare eventuellt koncentrerat i april. Detta för att alla medarbetare på skolan ska kunna få 
bättre återkoppling på resultatet av de olika utvärderingarna innan aktuellt läsår slutar.  
 

Det är svårt att redovisa det för varandra inför en ny termin, kan jag känna, för då är 
man så fylld med så mycket annat. 

 
 

7.7 Prioriteringar i skolans kvalitetsredovisningar. 
 
Under rubriken Kunskaper och lärande för hela skolan sätts innehållsmässigt basämnena 
svenska, engelska och matematik i centrum. Dessa ämnen finns med som prioriterade mål i 
alla skolans kvalitetsredovisningar. Istället för att alla elever ska uppnå målen uttrycks det 
emellanåt att merparten av eleverna förväntas nå målen. Sänkningen av ambitionsnivån 
avseende elevers kunskaper kan även problematiseras utifrån kvalitetsredovisningen år 2007. 
Där skrivs att målet är uppnått och resultatet är gott när 90 % av eleverna anser att de blivit 
bättre på att planera sitt arbete under det gångna året. Under rubriken Normer och värden 
prioriteras ”Det goda skollivet” och mobbningsförebyggande arbete. Dessa områden 
prioriteras var för sig i hälften av kvalitetsredovisningarna för hela skolan. När det gäller mål 
under Normer och värden har följande iakttagelse gjorts: När inte målet att skolans 
mobbingplan skall vara känd av alla elever uppnåddes sänktes ambitionsnivån kommande 
läsår till att alla elever ska informeras om skolans mobbingplan. I kvalitetsredovisningen för 
år 2008 är utgångspunkten att elever på skolan ska trivas. En sedan två år tillbaka årlig enkät 
används som underlag för att undersöka detta. Om några elever uttrycker att de inte trivs fullt 
ut sätts åtgärder in för att förbättra detta.  
 
När det gäller Arbetslagets prioriterade mål varierar områdena mera. Områden som 
pedagogisk dokumentation, portfoliometodik, samtal och IUP är något av det som prioriteras 
av några arbetslag. Det innebär att enskilda arbetslag fokuserar på olika områden. Områdena 
varierar mellan arbetslagen fram till år 2006. Från och med år 2006 arbetar hela skolan 
tydligare mot fokus på samma mål. Elevaktivt arbete, baskunskaper, kunskapsuppföljning, 
”Det goda skollivet” – hälsoprofil, Jämställdhet – ett genusperspektiv är områden som sätts i 
fokus. Från år 2007 finns också fritidshemmet representerat i kvalitetsredovisningen genom 
målet – social fostran. Det finns även hänvisningar till de nationella målen. Från och med 
kvalitetsredovisningen år 2005 innehåller också kvalitetsredovisningen en uppföljnings- och 
utvärderingsplan. Det innebär att man skiljer på prioriterade mål som ska följas upp och de 
prioriterade mål som ska utvärderas och utvecklas. År 2005 gjorde Skolverket också 
granskningar, som det hänvisas till i kvalitetsredovisningen. Som läsare får man också från år 
2005 bakgrunden till de prioriterade målen tydligare presenterat. 
 
Följande bakgrund till varför de olika områdena prioriterats är enligt dokumenten: 

• Samrådsgruppen med representanter för vårdnadshavare har initierat. Enligt rektor 
finns skolans kvalitetsredovisningar med som underlag i diskussionerna med 
föräldrarna. 

• Mål i kommunens skolplan,  
• Skolans egen utvärdering, 
• Nationell utvärdering, 
• Skolans egen kvalitetsredovisning tidigare läsår. 

 
För övrigt försvinner successivt arbetslagsmålen från år till år, för att år 2006 bli mål som hela 
skolan står bakom. Från detta år representeras också fritidshemmet i kvalitetsredovisningen. 
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Centraliserade mål från huvudman och skolmyndigheter tar över. Eftersom de tre 
intervjupersonerna vid ett flertal tillfällen återkom till vikten av att hålla mängden mål på en 
för dem rimlig nivå, är min tolkning att om arbetslagsmålen också skulle finnas med skulle 
antalet mål vara för många att hantera.  
 
 

8. Analys och diskussion 
 
 
I detta stycke är min avsikt att föra samman de perspektiv jag diskuterat inledningsvis 
(tidigare forskning till exempel) med resultaten från mina olika källor. Ambitionen är att ge 
svar på de forskningsfrågor jag formulerat i förhållande till mitt syfte. Jag har valt att utgå 
från syftesfrågorna med samma rubriker som i resultatdelen. Under arbetets gång har det 
blivit tydligt hur alla dimensioner i kvalitetsarbetet är sammanflätade i varandra. Det innebär 
att flera reflektioner och slutsatser skulle kunna komma igen under flera av rubrikerna. Jag har 
valt att placera mina reflektioner där jag anser att de har störst betydelse i förhållande till 
syftet. Detta för att undvika för många upprepningar.  
 
 

8.1 Rektorns uppfattning om kvalitetsredovisningens betydelse för skolutveckling. 
 
Rektorn på skolan uttrycker en i grunden positiv inställning till en målstyrd skola, men anser 
att det är för många mål att hantera i dagsläget.  Även om rektorn tycker att målen i 
läroplanen var relativt tydliga vid intervjutillfället ser rektorn fram emot de kommande 
kursplanerna, där man eventuellt kan få lite tips och idéer. Rektorn påpekar också att kraven 
på att elever formellt ska bedömas i lägre åldrar nu är tydligare än tidigare. Rektorn menar att 
man borde ha gjort formella bedömningar på yngre elever tidigare också och inte bara nöjt sig 
med att eleverna kommit till skolan och det har varit bra nog. Rektorn menar att formella 
bedömningar av elevers resultat i de lägre årskurserna kan vara värdefullt för kommande 
skolresultat. Rektorn ser inte direkt att själva kvalitetsredovisningen som dokument är 
avgörande för skolans kvalitetsutveckling. Den tenderar att bli för omfattande, och läses inte 
av många. Skulle kvalitetsredovisningen som dokumentet i sig kräva att rektors roll innehåller 
en administrativt inriktad roll som förste handläggare? En möjlig slutsats av detta skulle 
kunna vara att rektor fokuserar på administration, förutsättningar och därmed lämnas 
undervisningen åt lärarna (jfr figur 3 s. 10). 
 
En ytterligare möjlig tolkning av detta utifrån figur 1 på sid. 7 kan vara att processen runt 
skolans kvalitetsarbete inte blir tillräckligt utmanande. Kan erfarenhetslärandet genom samtal 
mellan kollegor som Scherp (2003) menar är så viktigt, utvecklas så att dokumentationen runt 
kvalitetsarbetet blir en naturlig del i vardagens diskussioner på skolan? Enligt figur 3 sid. 10 
skulle en möjlig tolkning kunna vara att rektorns roll inryms i den kolumn i vilken Berg 
kategoriserar rektorn som resultat- och verksamhetsansvarig. Rektorn välkomnar här centrala 
direktiv som kan stödja arbetet i skolutvecklingen på kontrollapparatens villkor, och där 
centrala direktiv dominerar. Här läggs fokus på elevernas resultat i förhållande till nationella 
mål. Det sker en förskjutning i rektorns uppdrag från att tidigare ha varit 
verksamhetsansvarig, till att nu vara både verksamhetsansvarig och resultatansvarig. 
Granskningen av kvalitetsredovisningarna tyder också på samma förskjutning. Från att 
kvalitetsredovisningen läsåret 2002/2003 är skriven i form av en verksamhetsberättelse sker 
en förskjutning mot större fokus på resultat och åtgärder för utveckling. 
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8.2  Pedagogisk ledare  
 
I de tidigare enkäterna som skickades ut år 2003 angav ett flertal av de tolv 
lärare/förskollärare som jag fick svar ifrån, vikten av att få tid till kvalitetsarbetet, dvs. 
förutsättningar. Däremot betonade rektorerna vikten av processen. Jag kan med min tidigare 
erfarenhet av att arbeta med kvalitetsfrågor undra över om det bara är den faktiska tiden som 
är avgörande, eller om det är i kombination med upplevelsen av att man inte vet på vilket sätt 
man ska ta sig an kvalitetsfrågorna på den tid som finns till förfogande. Under min tid som 
rektor upplevde jag själv att flera arbetslag uttryckte, att de var frustrerade, för att de ansåg att 
de använt tiden ineffektivt. De brottades med hur de skulle formulera sig i skrift, för att 
dokumentationen skulle bli en hjälp och en naturlig del av arbetslagets vardag. Svaren på de 
övriga frågorna i dokumentanalysen i pilotstudien bekräftar också detta. Även om inte alla av 
undersökningens åtta rektorers svar innehöll tid som en viktig faktor i kvalitetsarbetet uppgav 
flera att tid var viktigt. Det var tydligt att rektorerna lyfte fram processen mera, där de såg sin 
roll bland annat som pådrivande och stödjande. 
 
Lundgren (1983) konstaterade att tid var en avgörande faktor för att eleverna skulle öka sin 
kunskapsnivå. Det går att utläsa både av dokumentanalysen i pilotstudien och i analyserna av 
kvalitetsredovisningarna att tid har betydelse. I det här sammanhanget gäller det framförallt 
personalens tid att ägna sig åt kvalitetsarbete. I intervjuerna bekräftas tidsfaktorn och 
långsiktighet i målen ytterligare. Rektorn säger sig inte alltid ha tagit sig tid att diskutera och 
analysera undervisningen på djupet med medarbetarna. Det krävs naturligtvis faktisk tid, i 
kvantitativ mening för detta, men frågan är om det enbart är den faktiska tiden det då handlar 
om. Mot bakgrund av det som rektorn uttryckt kan det handla om en osäkerhet i hur de 
strukturerade formerna kan användas. Rektorn uttrycker också att det inte alltid är lätt att 
utmana skolkulturen och etablerade undervisningssätt. Genom att vara verksamhets- och 
resultatansvarig rektor krävs att utmanande dialoger kommer till stånd så som Berg (2011) 
skriver genom att argumentera för väl beprövade och sakligt grundade argument enligt 
demokratiska principer. Då handlar det om process och i denna ta fram styrka i argumenten. 
 
Håkansson (2006) ser också i sin avhandling, där han medverkat i ett treårigt nationellt 
projekt och ett tvåårigt nationellt projekt, som direkt var riktat för lärares yrkes- och 
kompetensutvecklingsprojekt, att en gemensam framgångsfaktor i de båda projekten är att 
dialogen mellan medarbetarna varit utsträckt i tid. Här kan ju också strukturen på hur tiden 
organiseras vara av vikt. Kanske det skulle kunna vara så att innehållet i diskussionerna skulle 
bli ännu mera utvecklande om de ligger på en annan tid i det årshjul som rektorn på aktuell 
skola utformat? 
Även om rektorns ambition är att kvalitetsarbetet ska vara en naturlig del av vardagen har inte 
den aktuella skolan nått det målet ännu. Rektorn menar att praktiska vardagsbestyr lätt tar 
överhanden. Enligt Scherp (2003) är det av yttersta vikt att en skola kontinuerligt och över tid 
organiserar utmanande möten för att inte erfarenhetslärandet ska stabiliseras i redan kända 
mönster. Om jag använder mig av Svedbergs (2012) metafor, där han jämför skolans 
kvalitetsarbete med målstyrningens blodomlopp, kan en möjlig tolkning vara att blodet inte 
flyter lika följsamt i alla ådror. Rektorn säger själv att det är svårt att utmana skolkulturen och 
etablerade undervisningsmönster.  
 

8.3 Rektorns möjligheter att utveckla skolans kvalitetsarbete  
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Rektorn i studien har utarbetat ett årshjul när det gäller kvalitetsarbetet så att det ska finnas 
forum för dialog om detta. Rektorns roll i att initiera kvalitetsarbetet på skolan är avgörande 
anser både specialläraren och läraren. Specialläraren menar att om inte rektorn initierar 
diskussionerna tar inte medarbetarna själva initiativ till diskussioner om de prioriterade 
målen. Även om rektorn säger sig emellanåt fråga Hur går det? ser Håkansson (2006) i sin 
avhandling att en avgörande faktor för att skolutveckling och lärande sker är att rektor 
behöver utarbeta en systematik i kontinuerliga utmanande diskussioner utifrån uppföljningar 
och utvärderingar där alla enligt förordningen inblandade deltar. Han betonar vikten av att 
vardagsarbetets dokumentation kritiskt analyseras. Jag har tidigare belyst att stödet från 
huvudman till rektor också kan förtydligas och utvecklas.  I den senaste granskningen av 
rektors ledarskap (Skolinspektionen 2012:1) belyses också huvudmannens roll och ansvar i 
kvalitetsarbetet tydligare. Även i allmänna råd (SFS 2012:98) har huvudmannens roll och 
ansvar större fokus än tidigare. 
 
En möjlig tolkning av materialet skulle kunna vara att de möjligheter rektorn i studien har att 
utveckla skolans kvalitetsarbete åligger till stor del på hur rektor själv tolkar och använder det 
Berg (2003) benämnda ”frirummet”. Det finns en struktur uppbyggd i kommunen i form av en 
tidsplan när det gäller skolornas kvalitetsredovisningar, och en tänkt återkoppling till rektor 
enskilt angående kvalitetsredovisningen. En möjlig tolkning är att i utsagorna saknas en 
kontinuerlig process där rektor tillsammans med huvudman och övriga rektorer får stöd och 
utmanas i kvalitetsarbetet. Detta skulle i praktiken kunna innebära att det blir upp till varje 
rektor att själv skapa sina möjligheter för att utveckla skolans kvalitetsarbete. 
 
I bakgrunden av min studie beskrev jag Skolverkets definition på kvalitet. Ett av kriterierna 
är ”kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar 
utifrån rådande förutsättningar.” ( Skolverket 2012 sid.45) 
Här visar rektorn genom att utarbeta strukturer i form av bl.a ett årshjul hur han/hon arbetar 
för att skapa tydlig struktur i ambitionen av att utveckla kvalitetsarbetet. Detta för att skapa 
tydliga förutsättningar. 
 
 

8.4 Kommunikationsvägar 
 
Detta avsnitt fokuserar den process som äger rum mellan medarbetarna i kvalitetsarbetet. 
Scherp (2003) menar att samtalet kollegor emellan utgör en central del när det gäller 
erfarenhetsbaserat lärande. Lärandet påverkas genom att man tar del av andras erfarenheter 
genom utmanande möten där olika perspektiv belyses. Det visar sig att det finns forum för 
skolans medarbetare att reflektera över skolans prioriterade mål, men de används endast till 
viss del, beroende på hur olika medarbetare i olika rollfunktioner på skolan använder sig av 
denna möjlighet. Rektorn har strukturerat tiden i form av ett årshjul för skolans 
kvalitetsarbete. I materialet framkommer inte att specialpedagogen har en nyckelroll i skolans 
kvalitetsarbete, trots att specialpedagogen säger sig ha en tydligare bild av elevernas 
kunskapsutveckling nu än för ett antal år sedan. Specialpedagogen menar att genom IUP och 
skriftliga omdömen framträder nu en mera allsidig bild av elevernas kunskaper. 
Specialpedagogen använder en del av underlaget till kvalitetsredovisningen för att prata med 
enskilda lärare. Rektorn har istället delat in skolans medarbetare i olika grupper, vilka har till 
uppgift att belysa olika målområden. Detta för att skapa en rimlig arbetssituation för 
personalen på skolan. Kanske är det så att denna struktur kan utvecklas för att åstadkomma de 
utmanande dialogerna som Scherp (2003) och Berg (2011) anser vara nödvändiga för 
skolutveckling. 
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Innehållet i kvalitetsredovisningarna bekräftar det rektorn påstår om sin egen dialog med 
medarbetarna. Det innebär att i kvalitetsredovisningarna problematiseras väldigt lite om det 
arbetssätt som används och kan innehållsmässigt kategoriseras till det Håkansson (2006) 
benämner begränsad självvärdering. En möjlig tolkning av innehållet i 
kvalitetsredovisningarna är att de successivt utvecklas från en begränsad självvärdering, når 
de inte fullt ut upp till utvidgade självvärderingar, där arbetssätt och materialanvändning 
regelbundet problematiseras. Detta blir synonymt med den dialog som rektorn säger sig kunna 
utveckla ytterligare med personalen, där innehåll som organisation, arbetssätt och 
materialanvändning belyses. Här framkommer en strävan till utveckling. I intervjun och 
dokumentanalysen kan en möjlig tolkning vara att rektorns ambition i grunden är att leda och 
styra en skola utifrån målstyrning i förhållande till ”församhälleligad stat” enligt figur 2 på s. 
8, där målstyrning dominerar i förhållande till de ramar som statsmakterna utarbetat. Skolan 
skulle på det sättet inneha en autonomi inom ramen för decentralisering, där rektor till största 
del är verksamhetsansvarig. I materialet syns en förskjutning mot en centralisering, där både 
resultat- och regelstyrning finns med på arenan. Detta innebär att rektor i större grad behöver 
fokusera på resultat genom kontroll. 
 
 

8.5 Kommunikation rektor - huvudman 
 
Rektorns möjlighet att utveckla skolans kvalitetsarbete styrs enligt det insamlade materialet 
till stor del av huvudmannens agerande.  Båda medarbetarnas utsagor förstärker att stöd och 
ansvarsfördelning mellan huvudman och rektorn behöver förtydligas i förhållande till de 
nationella målen. Rektorns beslut om innehåll i kvalitetsredovisningen grundar sig till stor del 
på de direktiv som huvudmannen ger. Det innebär i praktiken att de mål som skolan lokalt 
anser sig behöva utveckla får mindre och mindre plats på grund av att det blir för många mål 
att följa upp och utvärdera. Utsagorna visar att det inte förekommer mycket diskussion med 
förvaltningsledning om arbetet med kvalitetsarbetet. Det bekräftas genom intervjun att rektorn 
upplever att inte kommunens rektorer fått stöd från förvaltningen i arbetet mot de nationella 
målen för skolans elever bland annat i arbetet med skriftliga omdömen och upprättande av 
reviderad likabehandlingsplan. I den senaste rapporten (Skolinspektionen 2012:1) 
framkommer att både ansvarsfördelning, stöttning och tydlighet kan förbättras mellan 
huvudman och rektor. 
 
Redan 1998 i den nationella kvalitetsgranskningen (Skolverkets rapport nr 160) konstaterades 
att rektor inte ges tillräckligt goda förutsättningar för att genomföra uppdraget i en mål- och 
resultatstyrd skola och för att leda det pedagogiska arbetet. Liknande resultat presenteras 
också i den senaste rapporten (Skolinspektionen 2012:1). Här fokuseras vikten av att 
huvudmannen i kontinuerligt samarbete med rektorerna ger rektorer förutsättningar att 
uppfylla de nationella målen. Här pekas också på utvecklingsområden när det gäller dialog 
och tydlighet mellan huvudman och rektor för att ge rektor möjlighet att utmanas och 
utvecklas i sin roll som pedagogisk ledare. I materialet framkom att kvalitetsredovisningen 
lämnades in av rektor 1 oktober och vid intervjutillfället i mitten av december samma år har 
ingen dialog om den aktuella redovisningen skett mellan rektorn och förvaltningsledning. En 
möjlig slutsats av detta skulle kunna vara att dialogen mellan huvudman och rektorn behöver 
utvecklas. Det kan ifrågasättas hur tydliga kommunikationsvägarna är mellan rektorerna och 
huvudman. Hur konstruktiv process ges det förutsättningar för? Det vore fortsättningsvis 
intressant att studera detta efter tankemodellen Ramar – Process – Resultat (jfr figur 1 s. 5). 
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Rektorn i studien ser att det finns ett frirum att använda sig av i det mål- och resultatstyrda 
systemet. Rektorn anser dock att huvudmannen gör stort anspråk på detta. Tillsammans med 
regelstyrning från statsmakterna i form av bland annat IUP och skriftliga omdömen minskar 
frirummet mot en förskjutning åt förstatligat samhälle (jfr figur 2 s. 8). På grund av detta 
skulle en möjlig tolkning av materialet vara att rektorn intar en defensiv hållning och inväntar 
tydligare direktiv från statsmakterna, som aviserat att revidering av läroplan och ny skollag är 
på gång. Det innebär enligt min tolkning att rektorn inte tolkar, definierar och använder 
frirummet på ett för personalen tydligt sätt. Jag återkommer också till om tidens avgörande 
betydelse finns med när huvudmannen ger rektorerna i uppdrag att skolor ska prioritera vissa 
områden som inte är kopplade direkt till de nationella målen. Därför kan det vara så att för att 
hantera mångfalden av mål, inriktar rektorn skolans kvalitetsarbete på att prioritera de mål 
som huvudmannen lokalt prioriterar. Likaväl som jag beskrev medarbetarnas förståelse att 
hantera frirummet i en målstyrd organisation ovan, kan det ju också vara så att rektorn utgår 
från de mål huvudman prioriterar. Både lärare, specialpedagog och rektorn i studien upplever 
att huvudmannen styr val av prioriterade mål i stor utsträckning. När det gäller rektorns forum 
med övriga rektorskollegor och förvaltningsledning framkommer det i materialet att 
kvalitetsarbetet inte är ett prioriterat ämne. Vikten av detta belyses ännu mera idag bland 
annat genom Skolinspektionen (2012:1). Huvudmannens roll i de nyss utkomna Allmänna 
råden med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete (SFS 2012:98) får också här en 
betydligt mer framträdande roll än i tidigare dokument. Detta kan tolkas som parallella 
processer. Genom den information jag fått angående hur huvudmannen hanterar 
förutsättningar – process – resultat i förhållande till rektorns roll i kvalitetsarbetet vore det 
intressant att vidare undersöka om skolors kvalitetsarbete skulle kunna bli en ännu större del 
av vardagen om det också var en utvecklad dialog mellan huvudman och rektorer om detta. 
Skulle också innehållet i den skriftliga dokumentationen då nå upp till det Håkansson (2006) 
benämner utvidgad självvärdering? 
 
 

8.6 Ramar/förutsättningar för kvalitetsarbetet 
 
I det frirum som Berg (2003) beskriver att pedagogerna har i den målstyrda skolan, efterlyser 
framförallt specialpedagogen mera gemensamma riktlinjer från statsmakterna. 
Specialpedagogen menar att förordningar om IUP och skriftliga omdömen har varit faktorer 
som gjort att tydligare underlag angående varje elev upprättats. Det skulle innebära att i den 
målstyrda skolan med ett öppet mandat för aktörerna att tolka målen användes inte 
möjligheterna fullt ut i det Berg (2011) kallar ”frirummet” för att ta fram detta underlag i 
samma utsträckning, som i ett mera centraliserat system, enligt specialpedagogens utsago. På 
den aktuella skolan kan det tolkas som att det beror på skolans aktörer och också på vilken 
yrkesroll man har på skolan. Det visar sig även bero på medarbetarnas egna initiativ till att ta 
kontakt med övriga medarbetare på skolan om de prioriterade målen. En möjlig slutsats av 
resultatet skulle kunna vara att de inre ramarna när det gäller processen skulle kunna 
förtydligas. Det skulle vara intressant att se om ytterligare styrning från rektorn i skolans 
kvalitetsarbete behövs för att tolkningen av frirummet ska användas på ett ännu effektivare 
sätt av medarbetarna. 
När det gäller den inre strukturen i form av dokument ser Håkansson (2006) i sin studie att det 
var delade meningar om hur en struktur/mall är till stöd för kvalitetsarbetet. Det upplevdes för 
somliga i hans studie som ett stöd, medan andra upplevde en mall som hindrande och 
begränsande i arbetet med kvalitetsfrågorna. Genom Skolinspektionens granskning 
(Skolinspektionen 2010:1) framkommer att det är betydelsefullt att rektor skapar långsiktiga 
strukturer för uppföljning av elevernas resultat. Här framhålls också vikten av delaktighet från 
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övrig personal. Skulle rektorn i den här studien ännu mera kunna initiera måldiskussioner 
både genom kontinuerligt skriftliga och muntligt återkommande underlag, för att använda alla 
medarbetares kompetens på ett ännu mera utvecklande sätt? När också Håkansson (2006) i sin 
avhandlig konstaterar att det är viktigt att alla aktörer enligt förordningen om kvalitetsarbetet 
deltar i framskrivandet av kvalitetsredovisningen kan problematiseringen om 
specialpedagogens kompetens i kvalitetsarbetet ytterligare förstärkas för att öka elevernas 
måluppfyllelse vara aktuell. 
 
Rektorn nämner inte i intervjun om det finns stöd att få av specialpedagogens roll i skolans 
kvalitetsarbete. Skulle det vara så att skolans kvalitetsarbete skulle kunna implementeras ännu 
mera i skolans vardagsarbete under terminerna om specialpedagogens roll i skolövergripande 
frågor utvecklades? Kan dialogen på skolan genom specialpedagogens kompetens skapa 
ytterligare utmanande gemensamma reflektioner runt arbetssättet på skolan? Det skulle kunna 
ses som parallella processer mellan specialpedagog och rektorn. Finns det kanske i 
tankestrukturen Ramar-Förutsättningar möjligheter att använda en specialpedagogs kunskap 
till att kritiskt granska de underlag som tas fram till diskussion? I mina utsagor framkommer 
inte att arbetsprocessen runt kvalitetsarbetet utgår specifikt från specialpedagogens 
kompetens. Scherp (2003) menar att för både skolledare och lärare är erfarenhetslärandet den 
största påverkansfaktorn. För att synliggöra olika perspektiv behövs både uppifrånperspektiv 
och nedifrånperspektiv. Uppifrånperspektivet består då av skolplan, läroplan, kursplan och 
allmänna råd. Nedifrånperspektivet består av lärarnas erfarenheter. Dessa plan behöver mötas 
i utmanande diskussioner. Håkansson (2006) ser också i sin studie att alla parter på skolan 
behöver vara involverade för att gränsöverskridande diskussioner ska uppstå. Trots att det på 
aktuell skola i grunden finns en genomtänkt struktur för skolans kvalitetsarbete av rektorn, är 
en möjlig slutsats utifrån studiens resultat möjlighet att vidareutveckla de internt utformade 
lokala uppföljningarna och lokala utvärderingarna ännu mera. 
 
Läraren uttrycker att ramarna runt kvalitetsarbetet kan verka hämmande på delaktigheten från 
all personal. Läraren problematiserar hur delaktigheten ser ut bland övrig personal på skolan, 
genom att olika grupper av medarbetare arbetar med olika prioriterade områden, där det inte 
skapas utrymme att redovisa för varandra var i processen de olika grupperna befinner sig i? 
Av intervjuerna framkommer att rektorn på grund av mängden mål grupperar medarbetarna i 
olika grupper som har till uppgift att arbeta med olika prioriterade mål. Tar 
effektivitetstänkandet överhand här i förhållande till delaktigheten? Minskar också den 
demokratiska aspekten som Berg (2011) menar är av stor betydelse. Till detta kan också föras 
den parallella process som läraren beskrev med sin elevgrupp. Här lyfte läraren vikten av att 
skapa struktur och tillfällen för klassens elever att utmana varandra. Det blir här väldigt 
intressant att problematisera runt hur förutsättningarna/ramarna påverkar processen, dvs. 
innehållet diskussionerna. 
 
Tidigare i texten har vikten av långsiktighet i form av tid diskuterats. Även hur den tid som 
finns till förfogande har tagits upp. Denna faktor har givetvis också betydelse när det gäller 
ramar/förutsättningar. I intervjuerna framkom önskemål på viss omstrukturering av tiden från 
lärarens sida. Skulle det kunna skapas ännu djupare diskussioner och analyser genom att 
prioritera om strukturen i det ”årshjul” som finns etablerat på skolan? 
Då kan diskuteras om de ramar som erbjuds i form av kontinuerliga konferenser varje vecka 
skulle kunna innehålla anknytning till kvalitetsarbetet, så att detta utgjorde en naturlig del i 
skolans vardag. Kan rektorn då ännu mera få rollen som den verksamhetsansvarige rektorn 
med fokus på resultat? Skulle specialpedagogens kompetens ytterligare kunna utveckla 
skolans kvalitetsarbete genom att strukturen i kvalitetsarbetet ändras genom till exempel en 
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förändrad arbetsfördelning mot en ytterligare decentraliserad inre struktur? Kan 
specialpedagogens kompetens tas tillvara på ytterligare sätt i utmanande dialoger mellan 
medarbetarna?  
 
 

8.7 Prioriteringar i skolans kvalitetsredovisningar 
 
Från att kvalitetsredovisningen år 2002 hade formen av verksamhetsberättelse, framkommer 
hur underlaget för de prioriterade målen utvecklas både i struktur och innehållsmässigt under 
åren. Ett av målen som skolan inte nådde upp till var att skolans mobbingplan skulle vara 
känd av alla elever. Till kommande läsår sänks ambitionsnivån till att alla elever ska 
informeras om skolans mobbingplan. Istället för att alla elever ska uppnå målen uttrycks det 
emellanåt att merparten av eleverna förväntas nå målen. Sänkningen av ambitionsnivån 
avseende elevers kunskaper kan även problematiseras utifrån kvalitetsredovisningen år 2007. 
Där skrivs att målet är uppnått och resultatet är gott när 90 % av eleverna anser att de blivit 
bättre på att planera sitt arbete under det gångna året. Detta kan problematiseras utifrån att 
utgångspunkten i skolans styrdokument är att alla elever ska få möjlighet att nå upp till målen, 
dvs, 100 procent av eleverna. Från och med kvalitetsredovisningen för läsåret 2004 finns en 
koppling till nationella mål i läroplanen och problematisering både hur skolans organisation 
och arbetssätt gynnar elevernas lärande. En möjlig slutsats av detta utifrån studiens resultat är 
att det sker en förskjutning över tid till att ambitionsnivån höjs i takt med att hänvisning till 
nationella mål blir mer markant. 
 
Det innebär att kvalitetsredovisningarna som underlag för utveckling kvalitativt har utvecklats 
från läsåret 2002/2003 till läsåret 2007/2008, på så sätt att kopplingen till grundskolans 
läroplan ökar för varje kvalitetsredovisning framåt i tiden Skolans två första 
kvalitetsredovisningar kan tolkas som en kombination av verksamhetsberättelse och 
kvalitetsredovisning. Jag använder här Håkanssons (2006) begrepp; begränsad 
självvärdering. Det innebär i detta fall att kopplingen till nationella läroplansmål saknas. 
Problematisering angående den egna organisationen och arbetssätt finns inte med läsåret 
2002/2003. I kvalitetsredovisningen för läsåret 2003/2004 finns en frågeställning med fokus 
på den egna organisationen. Förloras en del av inlärningens kontinuitet med vår 
organisation? Det kan ses som ett exempel på att i de senare kvalitetsredovisningarna 
utvecklas innehållet successivt mot, utvidgade självvärderingar där det finns en uppföljning 
eller utvärdering som grund, men kopplingen mellan uppkomna resultat i förhållande till det 
arbetssätt som ligger till grund för dessa är inte fullt utvecklad.  
Kopplingen till grundskolans läroplan ökar för varje kvalitetsredovisning framåt i tiden, och 
det sker en gradvis förskjutning i det Håkansson (2006) benämner utvidgad självvärdering. 
En förändring skedde i förordningen om kvalitetsredovisning år 2001 (SFS 1997:702). Här 
skrivs in att bedömningen ska ske mot de nationella målen. En möjlig tolkning av detta skulle 
kunna vara att det är ett tecken på strävan mot utveckling.  
 
Rektorn bedömer de förutsättningar som är realistiska att genomföra i kvalitetsarbetet för 
medarbetarna i förhållande till de mål som förvaltningsledningen ger. Därför blir det ofta de 
mål som förvaltningsledningen bestämmer som prioriteras för att det ska bli rimligt att 
hantera, menar rektorn. Därmed ökar regelstyrningen genom en form av ”kommunal 
regelstyrning” enligt figur 3 som Berg (2011) presenterar (jfr sid. 10). En iakttagelse 
angående innehållet i skolans kvalitetsgranskningar är att från år 2006 formuleras 
gemensamma mål för hela skolan. Inga enskilda arbetslagsmål prioriteras längre. (Förutom att 
fritidshemmet för första gången finns representerad i kvalitetsredovisningen.) Tidigare 
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prioriterade de olika arbetslagen på skolan olika områden i större utsträckning. Vissa 
prioriterade och gemensamma områden valdes efter de påpekanden som skolan fick i 
granskningen av Skolverket 2005. En möjlig slutsats utifrån detta skulle kunna vara att 
resultatet av en statlig granskning får till följd att skolans prioriterade områden berörs i högre 
grad av alla arbetslag, än det gjort tidigare. Det kan också ha betydelse att allmänna råden för 
kvalitetsarbete utkom år 2006 och då blev det också krav på att fritidshemmets verksamhet 
skulle synas i kvalitetsredovisningarna. 
 
En möjlig slutsats utifrån studiens resultat i förhållande till figur 3 på sid. 10, är att enligt 
Berg (2011) skulle det också kunna vara så att rektorn före år 2006 arbetat mera som 
verksamhetsansvarig rektor och då gav medarbetarna större mandat att själva välja de 
områden de olika arbetslagen ansåg sig behöva prioritera? Med andra ord kan det förstås i 
termer av decentralisering där närmiljöfaktorer och intern utveckling fick stå i fokus. De olika 
arbetslagen fick själva tolka och använda frirummet i större utsträckning före år 2006. I och 
med en statlig granskning år 2005 förflyttas rektors uppdrag mot resultatansvarig där 
kontrollapparaten finns med som en bakgrundsfaktor i sättet att hantera skolans kommande 
prioriterade mål. Det blir i och med detta tydligare att fokus flyttas mot nationella mål. 
Prioriteringarna i skolans kvalitetsredovisning omfattas i större grad av de mål Skolverkets 
inspektion och de mål huvudmannen belyst. Trots det årshjul som rektorn utarbetat för att få 
kontinuitet i kvalitetsarbetet uttrycker både specialpedagogen och läraren att de prioriterade 
målen inte diskuteras så ofta under konferenstid under terminernas gång. 
 
Om jag återigen använder Svedbergs (2012) metafor där kvalitetsarbetet utgör målstyrningens 
blodomlopp, är en möjlig slutsats utifrån studiens resultat att skolans kvalitetsarbete behöver 
belysas ännu oftare under terminenern för att arbetet ska utgöra en naturlig del av skolans 
vardag. Skulle den stödstruktur i form av det ”årshjul” som nämnts tidigare i texten vara en 
bidragande komponent som ytterligare kan utvecklas, för att kvalitetsarbetet ska utgöra en 
naturlig del av vardagen på skolan? Även Scherp (2003) menar att förståelseskapande 
processer är beroende av struktur och yttre former. En möjlig sammanfattande tolkning är att 
det under åren sker en förskjutning från att skolan läsåret 2002/2003 hade lokala 
utvecklingsområden, till att de mer och mer väljer utvecklingsområden som bestäms centralt 
från huvudman och skolmyndighet.  
Tydligt är att från läsåret 2006 /2007 prioriteras inte längre några arbetslagsmål i 
kvalitetsredovisningarna. Skolan har gemensamma prioriterade områden som delvis initierat 
från huvudman och delvis från resultatet av Skolverkets granskning år 2005.  
En förskjutning i arbetet med att främja likabehandling kan ses, genom att de i två senaste 
kvalitetsredovisningarna uttrycker skolan att alla elever ska trivas. En möjlig slutsats utifrån 
studiens resultat skulle kunna vara att det har betydelse att det kom allmänna råd och 
kommentarer om likabehandling året innan (Skolverket 2006). 
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9. Slutsatser 
 
Som kvalitetsredovisningarna hittills varit upplagda är inte rektorn i studien helt övertygad 
om att kvalitetsredovisningarna ligger till grund för skolutveckling. De innehåller flera 
kommunövergripande mål som rektorn menar, inte alltid är kopplade till de nationella målen i 
läroplanen. Detta kan tolkas som att uppifrånperspektivet (skolplanens mål i fokus) i skolans 
kvalitetsarbete dominerar. Nedifrånperspektivet i form av lärarnas erfarenhet bryts inte fullt ut 
i dialogen mellan lärarna och rektorn. Kvalitetsredovisningen som produkt används inte som 
ett naturligt verktyg för skolutvecklingen i vardagen.  Däremot har det över tid skett en 
utvecklande process i själva kvalitetsredovisningen som produkt. Den innehåller successivt 
fler olika sorters uppföljningar som grund för utvärdering, vilka saknades i början, även om 
de inte fullt ut når upp till utvecklade självreflektioner (jfr Håkansson 2006). Trots detta anser 
rektorn att skolans kvalitetsredovisningar fått större tyngd de senaste åren, när de utvidgats till 
att i vissa fall innehålla analys av arbetssätt och metoder. Det finns kontinuerliga forum på 
skolan för att diskutera och analysera elevernas resultat i förhållande till skolans prioriterade 
områden. Strukturen i dessa forum anser en av skolans lärare kan förbättras, för tätare dialog. 
En möjlig slutsats utifrån studiens resultat är att samtalet och kommunikationen runt 
kvalitetsarbetet är centralt. Förutsättningarna för detta är att alla medarbetare deltar i frekventa 
forum med kvalitetsredovisningen som grund. På aktuell skola används inte de olika lärarnas 
kompetens fullt ut, som exempelvis speciallärarens kompetens. Detta innebär att 
delaktigheten bland all personal på skolan kan öka. Som det ser ut nu beror det på enskilda 
lärares initiativ till att diskutera skolans prioriterade områden. När det gäller förutsättningar 
för kvalitetsarbetet kanske det skulle vara så att tid och innehåll går att prioritera om, så att all 
personal kontinuerligt kan utbyta tankar inom samma prioriterade område. Som 
kvalitetsarbetet nu är uppbyggt, ansvarar olika grupperingar för olika prioriterade områden, 
och tillfällena till diskussion om dessa är få. Detta innebär att det finns en potential i 
kvalitetsredovisningarna som inte används fullt ut i samtalen mellan rektorn och lärare och 
lärare emellan. 
 
Materialet kan tolkas som att dialogerna mellan medarbetare och rektorn till stor del handlar 
om förutsättningar, till exempel vid omorganisationen av undervisningen i engelska. Dialogen 
om processen i undervisningen är inte den framträdande i materialet. Det är otydligt om 
”kvalitetshjulet” och övriga ramar i skolan ger gynnsamma förutsättningar för utvecklad 
dialog om organisation, arbetssätt och användning av material. Studien visar att trots rektorns 
arbete genom att skapa förutsättningar i form av ett ”årshjul” som löper över läsåret angående 
kvalitetsarbetet bekräftar både lärare och rektorn att underlaget inte analyseras och utmanas 
fullt ut i gemensamma diskussioner kontinuerligt under läsåret. 
Samtidigt medger rektorn att det går att ytterligare utveckla en utmanande och 
problematiserande dialog om skolans inre arbete och organisation. Rektorn menar att det finns 
kulturer på skolan som behöver utmanas i större utsträckning än vad som görs i dagsläget. En 
möjlig slutsats utifrån studiens resultat är att innehållet i kommunikationen behöver vara 
utmanande för att ett gränsöverskridande ska uppnås. Därför behöver rektorn ännu mera 
utmana medarbetarna i diskussioner om invanda undervisningsmönster, för att inte redan 
etablerade tankstrukturer ska förstärkas. 
 
Utifrån studiens resultat syns tydligt att det sker en förskjutning från målstyrning till resultat - 
och regelstyrning på skolan. Samtidigt har rektorns autonomi minskat i samband med en 
högre grad av centraliserad resultatstyrning. Rektorns autonomi har förskjutits från ett 
styrsystem dominerat av decentraliserad målstyrning till ett styrsystem dominerat av 
centraliserad resultatstyrning. Detta sker bl. a. annat genom att de senaste förordningarna från 
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staten om IUP, skriftliga omdömen och Skolinspektion tillsammans med huvudmannens 
prioriterade mål styr fokus i skolans kvalitetsarbete. Det sker en förskjutning över tid från 
olika arbetslagsmål till enhetliga nationella läroplansmål i kvalitetsarbetet. Skoljuridiken tar 
genom detta också plats på ett tydligare sätt. Det gör att en förskjutning i rektorsuppdraget 
sker från att ha varit verksamhetsansvarig och ha mandat att prioritera mål på enheten, till att 
ta stor hänsyn till de prioriterade mål som huvudmannen föreskriver. Övertid syns därmed 
också en förskjutning med större fokus på elevernas skolresultat. Den slutsats som kan dras av 
detta är att rektorn fortsättningsvis behöver utveckla kompetens och förmåga att leda 
kvalitetsarbetet ytterligare. En viktig dimension i detta är viket stöd rektorn får i 
kvalitetsarbetet av huvudmannen. En möjlig slutsats utifrån studiens resultat kan ex. vara att 
rektorn behöver kontinuerliga forum för att själv utmanas i sina tankar. I materialet framkom 
att det finns anledning att se över både formerna för kommunens rektorer i diskussioner om 
kvalitetsarbetet och också innehållet i dessa diskussioner för att även ett gränsöverskridande 
ska ske i rektorernas redan fastlagda tankestrukturer. Arbetet med kvalitetsredovisningen 
beror till största del på hur rektorn tolkat uppdraget. Som det nu ser ut har aktuell rektor 
genom egen försorg, i detta fall bland annat Rektorsutbildningen, skaffat sig fördjupade 
kunskaper om hur kvalitetsarbetet på en skola kan tänkas vara uppbyggt. 
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Gunilla Herrlin    Bilaga 1 
 
 
 
Till medarbetaren XXX XXX på XXX förskola/skola. 
 

1. Hur ser du på kvalitetsredovisningen som ett verktyg för verksamhetens utveckling? 
Möjligheter 
 
Hinder 

 
2. Är rektorn på din förskola/skola insatt i formerna för kvalitetsarbetet? 

Om svar ja, hur visar han/hon det? 
 

3. Anser du att rektorn på din förskola/skola tar initiativ och skapar förutsättningar för att 
utveckla kvalitetsarbetet? Om svar ja, hur skapas dessa förutsättningar? 

 
4. Vilka faktorer anser du vara de viktigaste för att kvalitetsarbetet upprättas och 

utvärderas? 
 

5. Vilken roll har du i upprättandet och utvecklandet av kvalitetsarbetet? 
 

6. Hur använder ni underlaget i kvalitetsredovisningen i verksamheten? 
 

7. Behöver du ytterligare hjälp för att utveckla kvalitetsarbetet? Om du anser detta vad 
behöver du då hjälp med? 

 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Gunilla Herrlin    Bilaga 2 
 
 
 
 
Till rektor på XXX förskola / skola. 
 

1. Vilka faktorer anser du vara de viktigaste för att kvalitetsarbetet upprättas och 
utvärderas? 

 
2. Hur ser du på kvalitetsredovisningen som ett verktyg för verksamhetens utveckling? 

 
Möjligheter 

 
Hinder 

 
3. Hur ser du på din egen roll som rektor i detta arbete? 
 
4. Hur tror du dina medarbetare ser på din roll i kvalitetsarbetet? 

 
5. Har du fått det stöd som du anser dig behöva för att upprätta och utveckla den årliga 

kvalitetsredovisningen? Om svar ja, varifrån har du fått detta stöd och i vilken form? 
 

6. Hur använder ni underlaget i kvalitetsredovisningen i verksamheten på din 
förskola/skola? 

 
7. Behöver du ytterligare hjälp för att utveckla kvalitetsarbetet? Om du anser detta vad 

vill du då ha hjälp med? 
 

8. Har du några andra synpunkter du skulle vilja framföra? 
 

 
 

Tack för din medverkan! 
 
 

 
 
 
 



	  

Bilaga 3 
 
Översikt över XXX skolas innehåll i kvalitetsredovisningar från 2002 till 2008. 
 
 
 Kunskaper 

och lärande 
Bakgrund Normer och 

värden 
Bakgrund Arbetslaget Bakgru

nd 
20
02 

Gamla 
planen: 
Elevinflytand
e 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nya planen: 
Elevinflytand
e 
Betona 
baskunskaper 
Svenska, 
Engelska och 
matematik 
kommer att få 
en än större 
utrymme i 
skolans 
pedagogiska 
debatt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samrådsgru
ppen 
initierat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nya planen: 
Fördjupat F-6 
perspektiv 
fadderklassyste
met kommer att 
accentueras för 
att t ex 
motverka  
mobbning och 
för att skapa 
trivsel och 
trygghet hos 
eleverna 

 Gamla 
planen: 
Pedagogisk 
dokumentatio
n för barn i 
behov av 
särskilt stöd. 
Portfometodik
en kommer att 
införas. 
Samtalet- 
Ped.personal 
ska ha ökat 
sin förståelse 
för samtalets 
betydelse för 
barns 
utveckling 
och lärande. 
Nya planen: 
Pedagogisk 
dokumentatio
n för barn i 
behov av 
särskilt stöd 
 

 

20
03 

Elevaktivt 
arbete – 
skolan vill 
lära eleverna 
att mera aktivt 
planera sitt 
arbete.  
Betona 
baskunskaper 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Samrådsgru
ppen 
initierat 

Fördjupat F-6 
perspektiv- 
mobbningsföreb
yggande 
insatser. 
 

Ej nått 
målen 
enligt 
tidigare 
utvärderin
g 

Pedagogisk 
dokumentatio
n av elevernas 
utveckling 
 

Första 
steg 
mot 
IUP. 

Hänvisningar till Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94 
20
04 

Elevaktivt 
arbete 
Dokumentatio
n om 

 
Underlag 
för 
utvecklings

Fördjupat F-6 
perspektiv- 
mobbningsföreb
yggande insatser 

Möta 
läroplanen
s krav 

  



	  

elevernas 
utveckling 
Betona 
baskunskaper 
 

samtal  

Hänvisningar till Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94. 
 Fyra mål från XXX kommuns skolplan kommenteras. 
20
05 
 
 
 
 

Elevaktivt 
arbete 
Baskunskaper 
 

 
Skolans 
elever, 
lärare,föräl
drar, rektor 
gemensamt 
fattat beslut 

Det goda 
skollivet – en 
hälsoprofil 
 

 Individuell 
utvecklingspla
n 
 

På väg 
mot 
IUP. 
Även 
lag från 
060101
. 

Hänvisningar till Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94. 
Åtta mål från XXX kommuns skolplan kommenteras. 
Attitydundersökning XXX kommun redovisas. 
20
06 

Elevaktivt 
arbete 
Baskunskaper 
 
 
 
Modellbibliot
eket 

 
Skolans 
elever, 
lärare,föräl
drar, rektor 
gemensamt 
fattat beslut 
Än mer integrera 

bibliotek i skolans 

verksamhet som 

en daglig 

kunskapskälla för 

eleverna 

Det goda 
skollivet – en 
hälsoprofil 
 

 Kunskapsuppf
öljning 

 

Hänvisningar till Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94. 
Två mål från XXX kommuns skolplan kommenteras. 
Resultat från Fonolek, resultat från lästester åk. 2 och 5 och resultat från nationella prov åk. 5 
redovisas. 
20
07 

Elevaktivt 
arbete 
Baskunskaper 
  
 

 Det goda 
skollivet – en 
hälsoprofil 
Jämställdhet – 
ett 
genusperspektiv 
 
 
 
 
 
 
Fritidshem - 

 
 
Nationella 
undersökni
ngar visar 
att pojkar 
trivs sämre 
i skolan 
och att de 
når sämre 
resultat än 
flickorna. 
Gäller 

Kunskapsuppf
öljning 
 

Skolver
kets 
Gransk
ning 
i nov-
05 



	  

social fostran 
 

detta XXX 
skola? 
Skolverket 
uppmärksa
mmat detta 
i nationella 
rapporter 

Hänvisningar till Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94. 
Fyra mål från XXX kommuns skolplan kommenteras. Nu genom en tabell som tydligare än 
tidigare beskriver om målen är uppnådda eller ej. 
Resultat från Fonolek, resultat från lästester åk. 2 och åk.4, Svenska och matematik åk. 3 och 
Likabehandlingsplan finns med. 
20
08 

Elevaktivt 
arbete 
Kunskapsuppf
öljning 
Modellbibliot
ek 

 Det goda 
skollivet – en 
hälsoprofil 
Jämställdhet – 
ett 
genusperspektiv 
Fritidshem-
social fostran 
 

   

Hänvisningar till Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94. 
Fyra mål från XXX kommuns skolplan kommenteras. Nu genom en tabell som tydligare än 
tidigare beskriver om målen är uppnådda eller ej. 
Resultat från Fonolek, Svenska och matematik åk. 3 och resultat från nationella prov åk. 5 
redovisas. 
Attitydundersökning XXX kommun redovisas. 
Likabehandlingsplan finns med. 



	  

Bilaga 4 
 
Förordning (SFS 1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m 

1 § Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt 
bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem skall årligen upprätta en skriftlig 
kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av 
verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta såväl kommunalt bedriven 
skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. 
   Kommuners kvalitetsredovisningar för föregående kalenderår skall vara upprättade senast 
den 1 maj. Förordning (2005:609). 

2 § Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja kommunernas, skolornas, förskolornas och 
fritidshemmens kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga utbildningarnas 
nationella mål. Kvalitetsredovisningarna syftar även till att ge information om verksamheten 
och dess måluppfyllelse. 
   Varje kommun skall sträva efter att göra kvalitetsredovisningar som upprättats för 
verksamhet i kommunen kända och enkelt åtkomliga för var och en. Förordning (2005:609). 

3 § Kvalitetsredovisningarna skall innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de 
nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder 
kommunen respektive skolan, förskolan eller fritidshemmet avser att vidta för ökad 
måluppfyllelse. 
   I kvalitetsredovisningarna skall verksamhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten och 
utbildningens måluppfyllelse redovisas. Förordning (2005:609). 
4 § Skolans, förskolans och fritidshemmets kvalitetsredovisning skall utarbetas under medverkan av 
lärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas 
vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta i arbetet med kvalitetsredovisning. Förordning 
(2005:609).    
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

Bilaga 5 
 
SFS 1985: 1100 Skollag  
 
2 kap. Den kommunala organisationen för skolan  
 
2 § För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn skall hålla sig 
förtrogen med det dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att 
utbildningen utvecklas. 
   Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat 
pedagogisk insikt. 
Det innebar också att varje huvudman skulle upprätta en skolplan enligt citatet nedan. 
 
8 § I alla kommuner skall det finnas en av kommunfullmäktige antagen skolplan som visar 
hur kommunens skolväsende skall gestaltas och utvecklas. Av skolplanen skall särskilt 
framgå de åtgärder som kommunen avser vidta för att uppnå de nationella mål som har satts 
upp för skolan. 
   Kommunen skall kontinuerligt följa upp samt utvärdera skolplanen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



	  

Bilaga 6 
 
 
SFS (2010:800) 
 
4 kap. Kvalitet och inflytande 
Kapitlets innehåll 
1 § I detta kapitel finns bestämmelser om 
- systematiskt kvalitetsarbete (2-8  
§§), och 
- inflytande och samråd (9-17 §§).  
Systematiskt kvalitetsarbete 
Nationell nivå 
2 § I 26 kap. finns bestämmelser om tillsyn, statlig kvalitetsgranskning och nationell 
uppföljning av skolväsendet och andra utbildningar.  
 
Huvudmannanivå 
3 § Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.  
Enhetsnivå 
4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska 
genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå.  
Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig 
personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas vårdnadshavare ska 
ges möjlighet att delta i arbetet.  
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt 
första och andra styckena.  
Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet 
5 § Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska vara att de mål som 
finns för utbildningen i denna lag och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.  
Dokumentation 
6 § Det systematiska kvalitetsarbetet enligt 3 och 4 §§ ska dokumenteras.  
Åtgärder 
7 § Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns 
brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas. 
 
Rutiner för klagomål 
8 § Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot 
utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.  
Inflytande och samråd 
Allmänt om barnens och elevernas inflytande 
9 § Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta 
aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör 
dem.  
Informationen och formerna för barnens och elevernas inflytande ska anpassas efter deras 
ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas 
inom ramen för deras inflytande över utbildningen. Elevernas och deras sammanslutningars 
arbete med inflytandefrågor ska även i övrigt stödjas och underlättas.  
I 6 kap. 17 och 18 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160) finns bestämmelser om 
elevskyddsombud.  



	  

Elevernas arbete med frågor av gemensamt intresse 
10 § Elevföreträdare och övriga elever ska ges tillfälle att under skoltid behandla frågor av 
gemensamt intresse.  
Ledighet och kompensation för elevföreträdare 
11 § Av 6 kap. 18 § arbetsmiljölagen (1977:1160) följer att en elev som har utsetts till 
elevskyddsombud ska få den ledighet från skolarbetet som behövs för uppdraget. Detsamma 
ska gälla en elev som har utsetts till elevrådsrepresentant eller som har annat uppdrag att 
företräda andra elever i frågor om utbildningen. 
Elevskyddsombud, elevrådsrepresentant och andra elevföreträdare ska erbjudas kompensation 
för den undervisning som de går miste om på grund av uppdraget.  
Allmänt om vårdnadshavares inflytande över utbildningen i vissa skolformer och i 
fritidshemmet 
12 § Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan,  
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till 
inflytande över utbildningen.  
Forum för samråd 
13 § Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas ett eller flera forum för samråd med 
barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12 §. Där ska sådana frågor behandlas 
som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och 
vårdnadshavarna.  
Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna 
och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där 
och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas.  
Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket 
och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs. 
Planering och information 
14 § Den närmare utformningen av inflytandet ska anges i samband med den planering av 
verksamheten som föreskrivs i 4 §.  
Barnen, eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om vad som gäller i fråga om 
inflytande och samråd. De ska också informeras om huvuddragen i de bestämmelser som 
gäller för utbildningen. Rektorn eller förskolechefen ansvarar för att sådan information 
lämnas.  
Lokala styrelser 
15 § En kommun eller ett landsting får inrätta lokala styrelser inom den del av skolväsendet 
somkommunen eller landstinget är huvudman för enligt bestämmelserna om 
självförvaltningsorga 
 i 7 kap. 18-22 §§ kommunallagen (1991:900) om inte annat följer av denna lag.  
16 § I en lokal styrelse för en förskoleenhet eller en skolenhet med grundskola eller 
grundsärskola ska företrädare för barnens eller elevernas vårdnadshavare och företrädare för 
de anställda ingå som ledamöter. I en lokal styrelse för en skolenhet med gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller utbildning i 
svenska för invandrare ska företrädare för eleverna och företrädare för de anställda ingå som ledamöter. Företrädarna 
för eleverna eller vårdnadshavarna får inte vara fler än övriga ledamöter.  

17 § Rektorn eller förskolechefen får uppdra åt den lokala styrelsen att besluta i frågor som  

rektorn eller förskolechefen enligt 2 kap. 10 § får uppdra åt en anställd eller en  

uppdragstagare att besluta i. Rektorn eller förskolechefen får dock inte uppdra åt den lokala 
styrelsen att besluta i frågor som rör enskilda barn eller elever. 



	  

 


