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Abstract    
 

A systematic quality work is essential for anyone working in preschool, school, 

kindergarten and adult education to give children and students an equal education.  

Skollagen (2010:800) indicates that quality work should be focused on the national 

goals of education. According to Skolverkets allmänna råd med kommentarer om 

systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012) is the work to develop quality a 

continuous process. Everyone's involvement and participation is therefore essential. 

Systematic quality work means to systematically and continuously monitor the 

activities, analyze performance against national targets and based on that plan and 

develop. Although the work has been driven outside governmental policy documents 

since 1997 shows, among others, Skolinspektionens audits of municipalities and 

schools that there is major deficiencies in the obligation to conduct a systematic 

quality work. It appears that more than half of the surveyed schools had deficiencies 

in its system quality work.  

 

This is the starting position this study takes on to and through literature review, 

document studies and interviews of principals is the subject problematized. The study 

aims to examine how the principal manages and works with the systematic daily 

quality work in the business with a view to increasing achievement. This is to give 

principals and responsible principals an insight into the current situation of 

principals' work with the systematic quality work.  

 

Results of the study show that in recent years there has been a positive development 

of principals' work with the systematic quality work. However, it is still the case that 

documentation supporting the process can evolve even more. 
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1. Bakgrund   
 

Skollagen (2010:800) anger att kvalitetsarbetet ska vara inriktat på att de nationella 

målen för utbildningen uppfylls. Målen finns i skollagen och även i Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) och är angivna dels för 

verksamheten samt för barns lärande och utveckling. Skolverkets allmänna råd med 

kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012) föreskriver 

dessutom att resultatet i verksamheten ska följas upp, analyseras och bedömas i 

förhållande till vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid planering och prioritering av 

utvecklingsinsatser ska hänsyn tas till aktuell forskning. Arbetet ska bedrivas 

strukturerat, uthålligt med fokus på långsiktig utveckling och varje enhet ska utforma 

former och rutiner.  

 

Enligt Skolverkets allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete - 

för skolväsendet (2012) är arbetet med att utveckla verksamhetens kvalitet ett 

ständigt pågående arbete. Allas medverkan och delaktighet är därför grundläggande i 

kvalitetsarbetet. Ledning, personal, elever, barn och vårdnadshavare behöver alla 

bidra med underlag och synpunkter som synliggör kvaliteten. Varje huvudman, 

förskolechef och rektor har på olika sätt ansvar för att skapa förutsättningar för 

inflytande och att varje förskole- och skolenhet hittar sina former och rutiner för 

kvalitetsarbetet. Systematiskt kvalitetsarbete innebär att systematiskt och 

kontinuerligt följa upp verksamheten och analysera resultat i förhållande till 

nationella mål och utifrån det planera och utveckla verksamheten. Ett systematiskt 

kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar i förskolan, skolan, 

fritidshemmet och vuxenutbildningen ska kunna ge barn och elever en likvärdig 

utbildning.  

 

Trots att Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. 

kom redan 1997 menar Lindgren (2008) att kommuner och skolor uppvisar stora 

brister i sin skyldighet att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Även 

Skolinspektionens granskningar (Rektors ledarskap 2010:15) och Skolverkets 

lägesbedömning 2011 (2011) visar att det systematiska kvalitetsarbetet inte är 

tillfredsställande och att det ofta saknas analyser och åtgärder som syftar till att 
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förbättra verksamheten. Granskningarna visar också att skolledare inte är tillräckligt 

aktiva pedagogiska ledare där de för samtal med personalen om utveckling och 

lärande. Det framgår att mer än hälften av de granskade skolorna hade brister i sitt 

systematiska kvalitetsarbete. En vanlig brist är att analys av resultaten saknas.  

 

Trots styrdokumentens tydliga krav inom området ställer sig studien frågande till om 

rektorerna verkligen lever upp till de nationella kraven. Förutom de granskningar 

som tidigare nämnts har många rektorer i flera sammanhang vittnat om exempel på 

kvalitetsarbete som fokuserar på datainsamling utan någon djupare analys.   

2.  Syfte 
 

Studien syftar till att undersöka hur rektor leder och arbetar med det systematiska 

dagliga kvalitetsarbetet i verksamheten med syfte att öka måluppfyllelsen.  

 

Eftersom uppdraget är brett och komplext motiverar detta följande sex 

frågeställningar, vilka grundar sig i de uppdrag rektor har enligt kapitel 4 i skollagen 

(2010:800) och Skolverkets allmänna råd med kommentarer om systematiskt 

kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012).  

 

2.1 Frågeställningar 
• Hur skapar rektor rutiner och former för dokumentation som ger en samlad 

bild av utbildningens kvalitet samt ligger till grund för analys och planering av 

utvecklingsinsatser? 

• Hur leder rektor personalens arbete så att de kan använda lämpliga former för 

uppföljning och analys av utbildningen. 

• Hur sammanställer och analyserar rektor resultaten av enhetens 

kvalitetsarbete? 

• På vilket sätt anger rektor i planeringen av verksamheten vad 

utvecklingsinsatsernas mål förväntas leda till? 

• På vilket sätt leder arbetet i ovanstående frågor till en helhet i rektors arbete 

med det systematiska kvalitetsarbetet? 

• På vilket sätt skapar rektor rutiner för hur elever samt vårdnadshavare ges 

möjlighet att delta i kvalitetsarbetet? 
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2.2 Disposition  
Studien består av en systematisk genomgång av tidigare studier med kvalitativ 

innehållsanalys som metod. I denna kopplas aktuell och relevant litteratur samt 

forskning till syfte och frågeställningar. Därefter följer en empirisk del genom en 

dokumentstudie med innehållsanalys som metod samt semistrukturerade intervjuer.  

3. Teori  

 

Med syfte att ge en bakgrund till ämnet presenteras en teoretisk modell samt 

forskningsläget och vad tidigare studier inom området har kommit fram till.   

 

3.1 Teoretisk analysmodell  
För att erhålla möjligheter till en helhetsbild av rektors systematiska kvalitetsarbete 

utgår studien ifrån Hoy och Miskels (2008) systemteoretiska modell som visar på 

verksamheten som ett öppet socialt system. Fokus ligger på omvandlingsprocessen i 

modellen som består av delar där individ, kultur, politiskt system och struktur utgör 

viktiga perspektiv och där utbildning och lärande är kärnan.  

	  

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 efter Hoy & Miskel, 2008, s 32, fig 1.6 (Min översättning) 
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Grunden i studien är att se hur rektor leder kvalitetsarbetet för att skapa en 

förbättrad verksamhet där utbildning och lärande är i fokus samt att se hur de olika 

faktorerna i processen påverkar kvalitetsarbetet. Hoy och Miskel (2008) beskriver 

organisationsteori som begrepp och definitioner som förklarar mönster i en 

organisation. Skolan är ett öppet socialt system som består av viktiga delar där 

individ, kultur, politiskt system och struktur utgör fyra viktiga perspektiv och där 

utbildning och lärande är kärnan. Dessa delar samspelar och skapar ett resultat av 

organisationens beteende. Organisationen är komplex och dynamisk och systemet 

har en formell struktur som är målstyrd men består samtidigt av människor som har 

personliga behov, intressen och övertygelser vilket kan medföra att det uppstår 

konflikter i organisationen. 

 

Det öppna sociala systemperspektivet påvisar inte enbart att omvärlden påverkar 

organisationen utan visar även på att man är beroende av den. En generell bild av en 

organisation som har ett öppet systemperspektiv är att det hämtar intryck/input från 

omvärlden, transformerar dem och sedan producerar en slutprodukt, ett resultat. 

Skolans input består exempelvis av arbetskraft, elever, pengar som tas med in i 

omvandlingsprocessen för att sedan resultera i välutbildade elever. 

 

Utbildning och lärandeprocessen är den tekniska kärnan i skolans sociala system. 

Sociala system är öppna system och består av olika delar som är beroende av 

varandra och som interagerar med varandra och med omgivningen. Skolan 

karaktäriseras av att bestå av en tydligt definierad population, skillnader i miljön och 

ett komplext socialt nätverk samt en unik kultur. Sociala system är målinriktade och 

de är befolkade. 

 

Larsson och Löwstedt (2010) menar att förändring är ett resultat av en process, inte 

av nya organisatoriska lösningar. Därför sker förändring och utveckling genom 

processer och inte genom nya strukturer. Hur en organisation ser ut i praktiken beror 

på samspelet mellan lokal identitet och organisationsstruktur, men även av 

förändringsarbetets genomförande. Istället för att försöka hitta generella svar på vad 

som är det bästa sättet att utveckla en verksamhet behöver analysen förbättras och på 

så sätt kunna ta hänsyn till situation och lokala förutsättningar. Vid en analys av en 

organisation lyfts två perspektiv fram. Det första är effektivitet som beskriver 
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verksamhetens måluppfyllelse och det andra är utveckling eller förmåga till 

anpassning till förändrade förutsättningar det vill säga organisatoriskt lärande.  

3.2 Tidigare forskning kopplad till analysmodellen   
Till den teoretiska analysmodellen och omvandlingsprocessens fyra perspektiv 

kopplas tidigare forskning samt aktuell och relevant litteratur.  

Politiskt system 
En viktig del av omvandlingsprocessen i Hoy och Miskels (2008) systemteoretiska 

modell över skolan är perspektivet som författarna benämner som politiskt system. 

Den input som det politiska systemet tillför omvandlingsprocessen är stor och 

påverkar således processerna i verksamheten. Enligt Lindgren (2008) är 

förvaltningspolitik en benämning på politiska beslutsfattares försök att påverka den 

offentliga förvaltningen att agera effektivt i enlighet med politiska mål och riktlinjer. 

Huvudinstrumentet i detta är resultatstyrning i vilken grundidén utgår från att 

politiker formulerar övergripande mål, som förvaltningen operationaliserar i 

Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta (förkortat SMART) 

undermål. Enligt det viktiga mätbarhetskriteriet ska varje undermål göras mätbart, 

vilket möjliggör en kontinuerlig kvantitativ uppföljning av verksamhetens resultat. 

Dessa mätresultat möjliggör insyn i och kontroll av den offentliga förvaltningen och 

erbjuder även underlag för politikers beslutsfattande. Förespråkarna för 

resultatstyrning menar att detta leder till att den offentliga verksamhetens kvalitet, 

produktivitet och effektivitet ökar samtidigt som insyn, kontroll samt 

ansvarutkrävande underlättas. I Sverige har resultatstyrningen rötterna i 1970-talets 

så kallade programbudgetering. I slutet av 80-talet infördes i staten vad som till en 

början kallades för målstyrning vilket senare fick namnet mål- och resultatstyrning 

och idag går under beteckningen resultatstyrning. De flesta av Sveriges kommuner 

tillämpar någon form av resultatstyrning men här talar man oftast fortfarande om 

målstyrning.  

 

Lindgren (2008) menar att ett grundproblem med resultatstyrningsmodellen är att 

de politiska målen för den offentliga sektorn är så mångfacetterade och komplicerade 

att de inte går att omsätta till SMART-mål. Särskild kritik riktas mot att SMART-mål 

med nödvändighet ska vara mätbara. Den mänskliga tillvaron innehåller många 

väsentliga dimensioner som inte låter sig kvantifieras. Resultatstyrningens fixering 

vid det mätbara och därmed enkelt uppföljningsbara och redovisningsbara gör dock 
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att offentliga organisationer tvingas bortse från detta självklara faktum och ägna 

väsentlig tid och kraft åt att formulera just mätbara mål för sin verksamhet. 

Erfarenhet visar att detta leder till att innehållet i de politiska målen förvanskas 

eftersom fokus hamnar på det som enkelt kan mätas istället för på det som är mest 

relevant för kvaliteten och resultaten i verksamheten.  

 

För att kunna arbeta med kvalitet krävs det utvärdering av det arbete som görs för att 

inventera nuläget och se vad som bör åtgärdas och utvecklas. Vedung (1998) menar 

att utvärdering är både bakåt- och framåtriktad. Genom att blicka bakåt kan 

genomfört arbete utvärderas för att ansvariga därefter ska kunna åtgärda misstag och 

utveckla det som visat sig vara positivt. Utifrån olika perspektiv finns det olika syften 

med utvärdering. Professionella och brukare i verksamheten kan genomföra 

utvärdering i syfte att förbättra och främja verksamheten.  I ett större perspektiv ser 

Vedung utvärdering som en integrerad del av maktkampen i politiska och 

administrativa system. I dessa processer används utvärderingar ofta som argument i 

pågående konflikter för att förhala eller rättfärdiga olika beslut. Utvärdering är i det 

perspektivet inte något värdeneutralt utan det döljer då olika sätt att se på kunskap 

och organisationer. 

Individ 
Hoy och Miskel (2008) lyfter perspektivet individ, oavsett position, som 

nyckelpersonen i ett socialt system.  Detta eftersom individen finns i systemet och har 

med sig sina individuella behov, övertygelser och kognitiva förståelse för vad arbetet 

innebär. För att uppnå organisationens mål bidrar individen med energi och 

kompetens. Motivation för sitt arbete utgör den viktigaste drivkraften för individen i 

en formell organisation och därför söker denne efter att skapa en meningsfull och 

sammanhängande representation av arbetet oavsett dess komplexitet. Individens 

motivation påverkas av faktorer som övertygelser, kontroll, kompetens, individuella 

mål och förväntningar. Även om det finns mycket som tyder på att resultatsystemen 

sällan används som det är tänkt, finns det enligt Lindgren (2008) starka indikationer 

på att myndigheter utformar sin verksamhet för att uppfylla de kvantifierade målen. 

De tenderar dessutom ofta till att fokusera på det som en yrkesgrupp ska producera i 

stället för de effekter som denna produktion är tänkt att leda till. Det finns bland 

annat en risk att mål blir mål i sig själva. Lindgren påtalar även att fokuseringen på 

de mätbara målen kan leda till att innovation motverkas och att verksamheter 
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avprofessionaliseras. Anledningen är att personalen i en resultatstyrd verksamhet blir 

fullt upptagen med att uppfylla ambitiösa kvantitativa mål i stället för att analysera 

och utveckla sin praktik. Resultatstyrningen kan också skapa en känsla hos en 

yrkeskår att ständigt vara kontrollerad och övervakad. Lindgren menar därför att 

systemet kan ha en stark negativ effekt på tillit och förtroende mellan människor i en 

organisation. Även Lagrosen och Lagrosen (2009) påtalar att för att det systematiska 

kvalitetsarbetet ska leda till ökad kvalitet i verksamheten måste medarbetarna förstå 

de olika delarna i kvalitetsarbetet och hur dessa hänger samman till en helhet. 

Struktur 
Enligt Hoy och Miskel (2008) definieras strukturen i omvandlingsprocessen i termer 

som formella byråkratiska förväntningar vilka är utformade och organiserade för att 

uppfylla organisationens mål. Regler och rutiner finns för att guida vid 

beslutsfattande, öka organisationens rationalitet och arbetskraft som specialiserar sig 

på uppgifter. Strukturen förser organisationen med en formell auktoritet. 

 

Trots att kravet på systematiskt kvalitetsarbete fastställdes redan 1997 verkar inte 

styrsystemet fungera tillfredsställande. Lindgren (2008) menar att kommuner och 

skolor uppvisar stora brister i sin skyldighet att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Enligt Lindgren finns det genomförande- och användningsproblem 

samt bieffekter med kvalitets- och resultatmätningar i den offentliga sektorn. Oklara 

mål, att bara det mätbara mäts samt att orsakssambanden kan vara svåra att se är tre 

aspekter som försvårar det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Meningen med att mäta kvalitet och resultat är att huvudsakligen att skapa kontroll 

och ge underlag för verksamhetsutveckling. Dilemmat är enligt Lindgren (2008) att 

det ofta finns ett systematiskt kvalitetsarbete i teorin men att resultaten av 

utvärderingarna inte analyseras och används för att ta beslut för fortsatt utveckling. 

Inte sällan är det redan initialt i processen oklart vad man vill mäta genom 

uppföljningar och utvärderingar inom ramen för kvalitetsarbetet. Ett vanligt 

användningsproblem i processen är att system för resultat- och kvalitetsmätning 

byggs upp och kontinuerligt fylls på med data utan att någon meningsfull användning 

av den insamlade informationen kommer till stånd. Ibland kan till och med själva 

processen förefalla vara den viktiga men utfallet av den och därefter åtgärder samt 

insatser inte lika prioriterade. 
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Även om potentialen för lärande och utveckling kan finnas påstår Håkansson (2013) 

att det är långt ifrån självklart att arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet leder 

till en ökad måluppfyllelse och ett fördjupat lärande hos de inblandade parterna. Ur 

hans perspektiv är det viktigt att upprätthålla en enkelhet och klarhet i riktning mot 

målen och i processen vara mån om att ta sig tid att stanna upp och reflektera. Enligt 

honom är analysen en avgörande faktor för hur framgångsrikt det systematiska 

kvalitetsarbetet blir i en verksamhet. Analysen består av två delar varav den ena 

består av en analys av vad resultaten och måluppfyllelsen påverkas av och beror på. 

Den andra delen består av en analys av utvecklingsbehoven utifrån resultaten. 

Således blickar analysen både framåt och bakåt. I analysarbetet är det av yttersta vikt 

att rektor tar ansvar för och ser till att analysen är vetenskapligt grundad men ändå i 

första hand praktiskt inriktad mot verksamhetens utvecklingsarbete. En infallsvinkel 

i arbetet med att grunda analysarbetet på forskning är att anknyta arbetet till olika 

påverkansfaktorer som har betydelse för barn och elevers lärande. 

 

Syftet med analyser som genomförs inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete 

är att de kan bidra med kunskap som kan användas i det fortsatta utvecklings- och 

förbättringsarbetet. I stället för att satsa på invecklade verksamhetsmodeller med 

siffror och statistik menar Håkansson (2013) att rektorer borde bli bättre på att se 

och använda den information som redan finns. 

Kultur 
Kultur representerar enligt Hoy och Miskel (2008) en oskriven förståelse/känsla för 

organisationen och för de gemensamma värderingar som finns där. Kulturen ger 

organisationen dess speciella och unika identitet. Organisationen utvecklar sin egen 

unika kultur när personerna i organisationen delar värderingar, normer, övertygelser 

och tankar. Detta skapar en kultur i organisationen. Kultur är en kollektiv dimension 

i organisationen som blandar formellt med personligt för att skapa ett system där 

man delar uppfattningar. I en verksamhet är det först och främst viktigt att besluta 

vad som menas med kvalitet. Giertz (2000) menar att eftersom kvalitetsbegreppet ses 

som något självklart är det sällan som det diskuteras. Det finns dock en stor risk att 

ordet inte har samma betydelse för alla inom arbetsgruppen, därför är det viktigt att 

diskutera begreppet så att alla har en gemensam förståelse av detta. Innan 

kvalitetsbegreppet är gemensamt definierat är det svårt att bedriva ett bra 

kvalitetsarbete. 
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Enligt Håkansson (2013) är några av de viktigaste komponenterna i ett systematiskt 

kvalitetsarbete innehåll, processer och metoder. Innehåll handlar om mål, krav och 

riktlinjer av olika slag i vilket de nationella målen för utbildningen ska stå i fokus för 

arbetet. Processer handlar om det konkreta arbete som direkt kan knytas till att 

samla information, bedöma kvalitet och förbättra måluppfyllelsen. Inom den 

komponenten inryms även all kommunikation av olika slag som sker inom ramen för 

det systematiska kvalitetsarbetet. Den sista komponenten, metoder, handlar om hur 

data samlas in, t.ex. enkäter, intervjuer eller observationer. I denna del finns det en 

mängd olika verktyg som tillhandahålls av skolmyndigheterna eller kommersiella 

företag som en hel del huvudmän använder sig av. Dessa kan vara ett stöd i processen 

men de löser absolut inte de största utmaningarna i det lokala systematiska 

kvalitetsarbetet; urvalet av mål, analysen av resultaten, och arbetet med att göra det 

systematiska kvalitetsarbetet meningsfullt och användbart i verksamhetens 

utvecklings- och förbättringsarbete. 

 

Lagrosen och Lagrosen (2009) påstår att det finns ett tydligt samband mellan i vilken 

grad organisationen har anammat kvalitetsutvecklingens värderingar och hur väl 

kvalitetsarbetet fungerar. Därför är den viktigaste uppgiften för rektor att få dessa 

värderingar att genomtränga organisationen. En avgörande förutsättning för det är 

att de själva förstår och tar sig till värderingarna. Dessutom menar Lagrosen och 

Lagrosen att det finns ett samband mellan tydliga modeller i kvalitetsarbetet och 

kvalitetsarbetets funktion. Användning av någon form av standard eller verktyg i 

kvalitetsarbetet har ofta visat sig leda till effekter i form av förbättrade processer och 

ökad delaktighet. Samtidigt menar Lagrosen och Lagrosen att det är av stor vikt att 

verktyget som används i det systematiska kvalitetsarbetet i övrigt passar in i 

organisationens verksamhet. I annat fall riskerar verktyget att hämma utvecklingen 

av värderingarna gentemot kvalitetsarbete i allmänhet.  

 

Enligt Lagrosen och Lagrosen (2009) är dock värderingar den underliggande basen 

för kvalitetsutveckling. Genom att använda olika metoder och tekniker kan ledaren 

skapa ett fokus på kvalitetsarbetet som i sin tur påverkar värderingarna kring 

systematiskt kvalitetsarbete. På så sätt kan kulturen kring detta arbete förändras och 

en högre kvalitet utvecklas med gemensamma värderingar som grund. 
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Eriksson (2003) menar att genom en kvalitetsanalys inom valt område av 

verksamheten, är det möjligt att skapa en förståelse för helheten och kritiskt granska 

samt bedöma meningsfullheten i verksamhetens insatser.  Hon påtalar vidare att 

reflektion och förståelse av uppdraget påverkar verksamhetens kvalitet. Därför är det 

av oerhörd vikt att det finns en förståelse för uppdraget samt insikt kring de olika 

delarna som styr ramar och förutsättningar innan arbetet inleds. 

  

Enligt Höög och Johansson (2011) verkar många lärare anse att rektor inte 

sammankopplar kvalitetsarbetet med det vardagliga arbetet i verksamheterna. 

Samtidigt förefaller det som om kvalitetsarbetet följs upp och utvärderas. Detta kan 

tolkas som om det systematiska kvalitetsarbetet inte hänger samman med mål, 

resultat och utveckling av verksamheten.  

3.3 Ledarskap 
I Skolverkets lägesbedömning 2011, Del 2 – Bedömningar och slutsatser (2011) 

behandlas rektors pedagogiska ledarskap. I slutsatserna synliggörs det faktum att 

rektors pedagogiska uppdrag ofta åsidosätts. Återkommande signaler tyder på att det 

pedagogiska ledarskapet inte ges den prioritet som är nödvändig eftersom andra 

uppgifter upptar huvuddelen av rektorernas tid. I rapporten uppmärksammar även 

Skolverket läsaren på det faktum att rektors ansvar i att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete är stort. De fastslår att en framgångsrik pedagogisk verksamhet 

förutsätter att rektor löpande genomför analyser av vilka behov som finns på skolan. 

Elevresultat bör fångas upp systematiskt och rektor behöver se mönster i lärares 

utmaningar. Detta kräver att rektor agerar genom ett verksamhetsnära, pedagogiskt 

ledarskap. Skolverket konstaterar även att det i nuläget finns ett stort behov av 

processtöd i hur skolor konkret kan gå tillväga för att bedriva och utveckla ett 

systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Enligt Lagrosen och Lagrosen (2009) är ett engagerat ledarskap en av hörnstenarna i 

ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete. Ledarens förmåga att lyckas engagera 

all personal och skapa delaktighet i kvalitetsarbetet är den enskilt viktigaste 

framgångsfaktorn i det systematiska utvecklingsarbetet. Därför är det viktigt att 

stärka ledarskapet och kompetensutveckla inom området. I framgångsrika 

organisationer arbetar man enligt Lagrosen och Lagrosen alltid med ständiga 
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förbättringar. Detta innebär att syftet i dessa alltid är att öka kvaliteten i 

verksamheterna.  

 

Lagrosen och Lagrosen (2009) menar vidare att processorienterat kvalitetsarbete 

skapar delaktighet och utveckling. I denna metod definierar ledaren organisationens 

huvudprocess, som i skolan är utbildning. Utifrån denna utgår även ett antal 

delprocesser såsom undervisning, ekonomistyrning m.m. För att detta ska bli 

framgångsrikt är det av yttersta vikt att använda flödesdiagram i vilka processägarna 

definieras. För att skapa ett sammanhang och helhet i kvalitetsarbetet är det 

avgörande att man tydligt definierar samtliga processer och utser ansvariga 

processägare.  

 

Ett av problemen med det systematiska kvalitetsarbetet är enligt Håkansson (2013) 

att det finns ett för litet underlag för att kunna göra en fördjupad analys. Då blir det 

också svårt att komma fram till vilka åtgärder som krävs för att skapa förbättringar i 

verksamheten. Därför behöver alla som är inblandade i ett systematiskt 

kvalitetsarbete förhålla sig till såväl administrativa behov som pedagogiska villkor 

vilket betyder att det handlar om att förstå och lära sig något om den egna praktiken 

snarare än om att genomföra en uppgift utan sammanhang. Utifrån detta 

resonemang är det av yttersta vikt att arbeta aktivt med inflytande och delaktighet i 

processen med det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor har i detta ett stort ansvar i 

att skapa mening och förståelse för detta arbete.  

 

Rektorns roll som den pedagogiska ledaren är en faktor som påverkar skolans 

verksamhet och i förlängningen den enskilde elevens måluppfyllelse. Detta är något 

som även Höög och Johansson (2011) påtalar. De menar även att det därför är av 

största vikt att rektor tar ansvar i sin roll som pedagogisk ledare. En del är att genom 

ett systematiskt kvalitetsarbete av god kvalitet ta beslut som ger eleverna möjlighet 

till en hög måluppfyllelse. Skolan ska systematiskt och kontinuerligt planera, 

utvärdera och utveckla verksamheten och dessutom ska arbetet dokumenteras. Enligt 

Höög och Johansson stannar utvecklingsarbetet ofta vid att vara handlings- och 

aktivitetsinriktat och dessutom är det ofta alltför kortsiktigt för att kunna påverka 

resultaten. För att det systematiska kvalitetsarbetet ska leda utvecklingen framåt bör 
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rektor leda, fördela och presentera arbetet. Rektor måste även tydligt synliggöra vilka 

resultat organisationen strävar efter.  

 

Även Höög och Johansson (2011) menar att det finns tydliga tecken på att personalen 

inte görs delaktiga i processerna kring det systematiska kvalitetsarbetet i tillräcklig 

omfattning. Detta medför att arbetet inte känns motiverande och därigenom inte som 

ett verktyg i det inre utvecklingsarbetet. Dessutom kan många lärare inte avgöra 

rektors insatser i kvalitetsarbetet vilket givetvis leder till funderingar kring rektors 

kunskaper kring kvalitetsarbete. Lärarnas upplevelse av nyttan av kvalitetsarbetet är 

avhängt hur väl rektor lyckas med att skapa struktur i arbetet genom bland annat 

tydlig analys och återföring av resultaten till personalen. Förståelsen och tilltron till 

kvalitetsarbetets betydelse är fortfarande svag bland lärarna vilket ställer stora krav 

på rektorerna och deras ledning av arbetet. Håkansson (2013) menar att utan 

kunskap om verksamhetens kontext och historia men även delaktighet och inflytande 

från ledning, personal, barn, elever och vårdnadshavare kan inte ett systematiskt 

kvalitetsarbete bidra till kvalitetsutveckling i någon större omfattning. 

 

Resultaten av Ärlestigs (2011) studier visar att rektor inte i tillräckligt stor 

utsträckning använder kvalitetsarbetet i utvecklingsarbetet mot en verksamhet med 

högre måluppfyllelse. Kvalitetsarbetet kan bli ett verktyg som bidrar med såväl 

struktur som kultur till verksamheterna. Ett utvecklat internt kvalitetsarbete kan ge 

rektor och lärare en bas för ett framgångsrikt arbete mot en högre kvalitet. De skolor 

som når höga resultat i både de sociala målen och kunskapsmålen kännetecknas 

enligt Höög och Johansson (2011) i högre utsträckning av ett ledarskap som förenar 

struktur och kultur. Den kultur och de värderingar som man vill ska genomsyra 

skolan återspeglas i och får stöd av skolans rutiner och struktur. Det kan handla om 

schemaläggning, mötesrutiner med mera. Av resultaten från forskningsprojektet 

Struktur, Kultur, Ledarskap - förutsättningar för framgångsrika skolor framgår att 

lärarna i de mest framgångsrika skolorna (både när det gäller kunskapsmålen och de 

sociala målen)beskriver sina rektorer som öppna och resonerande i förhållande till 

sina lärare. 

 

Enligt Höög och Johansson (2011) visar rektorerna samtidigt tydligt hur de menar att 

skolan skall bli framgångsrik och hur framgång bör förstås. Rektorer i dessa skolor är 
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mer uppmärksamma på och ställer större krav på sig själva och på skolan när det 

gäller mobbning och kränkningar. Vid de framgångsrika skolorna återfinns väl 

fungerande arbetslag som organiserar och tar ansvar för ämnen, teman och 

samordningen av de enskilda elevernas studiesociala situation. 

 

Även Folkesson (2004) belyser skolans systematiska kvalitetsarbete och betonar 

rektors roll i arbetet då rektor är den som initierar arbetet för pedagogerna. 

Dessutom menar hon att rektors ledarskap är av central betydelse för hur 

skolutveck¬lingsarbetet kommer att utveckla verksamheten på längre sikt. Larsson 

och Löwstedt (2010) är däremot aningen skeptiska till rektors påverkansmöjlighet i 

större förändringsprocesser. De menar att ledarens roll givetvis är viktig som 

förändringsmotor men att den ofta överskattas. Den generella föreställningen om att 

skolan utvecklas genom dess ledare har enligt dem endast begränsad giltighet.  

 

Även Skolinspektionen har studerat hur rektor bedriver det pedagogiska ledarskapet 

och i detta systematiskt följer upp och utvärderar skolans arbete. I Skolinspektionens 

rapport 1; Rektors ledarskap (2010:15) påvisades det faktum att en stor del av 

rektorerna brast i sitt uppdrag som pedagogiska ledare. Sammanfattningsvis visade 

inspektionsrapporten att rektorerna sällan förde utvecklande samtal med personalen 

om lärande och undervisning samt skolans utveckling i stort. I rapporten 

tydliggjordes även rektorernas bristande arbete med att leda, samordna och utveckla 

det systematiska kvalitetsarbetet samt stimulera till ett utvecklingsarbete som alla 

känner sig delaktiga i. Dessutom visade rapporten att rektorns funktion som 

pedagogisk ledare behöver stärkas på många skolor. Om rektors ledarskap brister 

påverkar det i förlängningen elevernas förutsättningar att nå målen. Eftersom alla 

elever har olika behov och förutsättningar måste utvecklingsprocessen och förmågan 

att anpassa undervisningen ständigt hållas levande. Skolinspektionen menar vidare 

att ett systematiskt kvalitetsarbete av hög kvalitet är en process innehållande 

uppföljning, utvärdering och åtgärder för samtliga grupper i verksamheten. Tydliga 

rutiner, ansvarsfördelningar, tidsplaner och metoder är framgångsfaktorer i detta 

arbete. Sammanfattningsvis dokumenteras hela förbättringsprocessen kontinuerligt i 

de verksamheter som har en hög kvalitet i sitt systematiska kvalitetsarbete. 
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3.4 Systemtänkande, helheter och lärande organisationer 
Senge (2006) menar att systemtänkandet är en metod för att se helheter, ett ramverk 

för att förstå gemensamma egenskaper och relationer snarare än att fokusera på 

enskilda delar eller objekt. I organisationer med systemtänkande odlas medvetenhet 

om att alla delar i en organisation påverkar varandra. Systemtänkandet är inte till för 

den enskilda individens eller arbetslagets utveckling utan för hela organisationens. 

Senge menar att en lärande organisation kännetecknas av ett ständigt lärande för 

alla, där ansvaret är spritt och där organisationens klimat gör det lätt att utveckla och 

använda ny kunskap. Alla vågar testa nya idéer och avvikande åsikter är tillåtna. En 

lärande organisation präglas av insikten av och acceptansen att förändringar sker 

konstant.  

 

För att skapa en lärande organisation där alla utvecklar ett systemtänkande behöver 

utveckling av individen, arbetslaget och hela organisationen gå hand i hand. Ibland 

fordras en genomgripande förändring av organisationskulturen. Frågor som 

regelbundet ställs i en lärande organisation: 

 

• Vad har jag lärt mig idag? 

• Vad kan vi lära oss av detta? 

• Hur kan vi lära oss mer av detta? 

 

Lundahl och Öquist (2007) skriver att systemtänkandet handlar om att förstå världen 

i termer av helheter, relationer, funktioner, sammanhang och mönster. 

Systemtänkandet är cirkulärt snarare än linjärt och betonar hur allt hänger ihop i 

kretslopp och rör sig tillsammans. Även Granberg och Ohlsson (2009) tar upp det 

systemteoretiska perspektivet och menar att det är en förutsättning för att förstå en 

lärande organisation och människors liv i samhället. De menar att vi inte kan förstå 

människors agerande om vi inte ser det inom ramen för ett dynamiskt system där allt 

är inbördes beroende, både handlande och relationer. För att förstå systemet måste vi 

uppmärksamma systemets helhet. De olika delarna hänger alltid samman och går 

inte att särskilja. Författarna menar att systemtänkandet handlar om att belysa 

verklighetens komplexitet för att skapa förståelse för hur organisationer ska kunna 

utvecklas.  
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4. Metod 
 

Eftersom syftet med studien var att undersöka hur rektor leder och arbetar med det 

systematiska dagliga kvalitetsarbetet i verksamheten utgörs den empiriska delen i 

studien av två delar. För att få en bred bild av rektors systematiska kvalitetsarbete 

och på detta viset svar på studiens frågeställningar genomfördes en dokumentstudie 

med innehållsanalys som metod samt semistrukturerade intervjuer.  

4.1 Dokumentstudier 
Förfrågan om dokument (bilaga 1) som styr varje enskild rektors systematiska 

kvalitetsarbete skickades under november 2014 ut till nio rektorer i nio olika 

kommuner i södra Sverige. Rektorerna arbetade i kommuner med ett invånarantal 

från 10 000 till 135 000 och valdes ut till studien av respektive verksamhetschef. Fem 

av rektorerna var kvinnor och fyra var män med olika yrkeserfarenheter som 

skolledare. Totalt skickade sex av rektorerna in underlag. Av de som skickade in 

dokument och således deltog i studien var det jämnt fördelat kring vilka årskurser i 

grundskolan de var skolledare för.  Hälften av rektorerna arbetade på skolor som kan 

betraktas ligga i stadsmiljö medan hälften är belägna på landsbygden. Skolornas 

storlek och således antalet medarbetare per rektor varierade från ungefär 20 till 40 

stycken. Eftersom skolorna låg såväl på landsbygden som i stadsmiljö hade eleverna 

en väldigt varierad socioekonomisk bakgrund. Samtliga skolor drevs med respektive 

kommun som huvudman. Urvalet av rektorer medförde en spridd skara av skolledare 

med olika bakgrund, erfarenhet, ålder samt vilka årskurser och antal medarbetare de 

var rektor för.  

 

I studien ombads rektorerna att skicka in sina policydokument, rutiner med mera 

gällande enhetens systematiska kvalitetsarbete. Dokumenten analyserades därefter 

och resultaten låg till grund för de intervjuer som sedan utfördes. Analysen 

genomfördes med hjälp av ett raster (bilaga 4) som utarbetats utifrån studiens 

frågeställningar samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer om systematiskt 

kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012). Som stöd i analysarbetet användes även 

Hoy och Miskels (2008) teoretiska modell. Utgångspunkten i analysarbetet var 

omvandlingsprocessen i vilken elevens utbildning och lärande är kärnprocessen samt 

de fyra punkter som utgör omvandlingsprocessen; struktur, kultur, individ samt 

politiskt system.  
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Vid analysen granskades och markerades det om dokumenten överensstämde med 

frågeställningarna och rektors ansvar utifrån de allmänna råden. På så sätt 

synliggjordes vilka områden som dokumenten täckte in samt vilka som saknades. I 

analysen sorterades även dokumenten utifrån om de skapats av rektorn eller om det 

var externa dokument som skapats på förvaltningsnivå eller färdiga mallar som 

exempelvis Qualisdokument. Efter detta gjordes en sammanställning av samtliga 

dokument i en matris för att ge en översiktlig bild av dokumenten. Utifrån detta 

analyserades det i vilken utsträckning olika dokument fanns hos de tillfrågade 

rektorerna och på så sätt framkom kvantitativ data. Rastret användes dessutom för 

att upptäcka likheter, skillnader samt goda exempel i kvalitetsarbetet.  

 

Denscombe (2009) menar att dokument kan betraktas som en datakälla och skriver 

precis som Bryman (2011) att det finns olika sorters dokument. Ett bra sätt att tolka 

och förstå dokumenten kan enligt Holmblad Brunsson (2005) vara att ställa frågor. 

När dokumentet används för att få svar på specifika frågor kan dokumentet behöva 

läsas flera gånger och man behöver också jämföra olika dokument med varandra. 

Författaren menar också att det är viktigt att förhålla sig kritisk till de uppgifter som 

kommer fram. Av denna anledning ger de kompletterande semistrukturerade 

intervjuerna empirin en större tillförlitlighet.  

 

Baserat på en metod för innehållsanalys av Denscombe (2009) genomfördes därför 

dokumentstudierna i följande steg:  

• Ett dokument valdes ut 

• Texten i dokumentet analyserades och bröts ner i mindre enheter 

• Dokumentet kategoriserades med hjälp av ett raster  

• Antalet dokument i respektive kategori sammanställdes 

Denscombe (2009) menar att forskaren med hjälp av innehållsanalysen kan avslöja 

många dolda sidor av det som kommuniceras genom den skrivna texten. 

Innehållsanalysen visar vad texten framställer som relevant, vilka prioriteringar som 

skildras i texten, vilka värderingar som texten har samt hur idéer hänger samman. 

Vidare menar författaren att man inom forskning aldrig får godta källor som de är. 
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Validiteten måste fastställas, istället för att tas för given och dessutom ska 

reliabiliteten bedömas. Forskaren ska även bedöma källans trovärdighet och en 

granskning av syftet med dokumentet ska även ske. Slutligen ska innebörden tolkas 

för att se om den är tydlig och entydig eller om det finns undermeningar eller 

jargonger.  

4.2 Intervjuer 
För att fördjupa studien ytterligare genomfördes intervjuer med tre av rektorerna 

som skickade in dokument till studien. Syftet med detta var att erhålla en fördjupad 

bild av rektorernas arbete med det systematiska kvalitetsarbetet och processerna i 

detta. Omfattningen av dokumentstudierna var relativt stor och med intervjuerna 

som kompletterande metod ökade studiens validitet och reliabilitet.  

För intervjuerna valdes rektorer ut som med studiens frågeställningar som kriterier 

och dokumentstudierna som underlag föreföll bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete 

av olika kvalitet.  En av rektorerna som utifrån dokumentstudierna föreföll ha ett 

välutvecklat systematiskt kvalitetsarbete valdes ut. Detta eftersom hennes arbete 

direkt kunde kopplas till riktlinjerna i Skolverkets allmänna råd med kommentarer 

om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012). Dessutom intervjuades 

även en rektor som till övervägande del använde sig av externa dokument samt en 

som utifrån dokumentstudierna föreföll ha delar i det systematiska kvalitetsarbetet 

av hög kvalitet men som verkade sakna en helhetsmodell.  

 

Intervjuerna som genomfördes efter dokumentstudierna var av typen som Bryman 

(2011) benämner som semistrukturerade. Detta eftersom det gav större möjlighet att 

ha mer öppna frågor, ställa följdfrågor och att få en dialog med respondenten. 

Intervjumetoden är flexibel och användbar, nackdelen är att den är tidskrävande, 

vilket innebär att antalet intervjuer i denna studie var tvunget att begränsas till tre 

stycken. Dalen (2011) skriver även att valet av respondenter är en viktig del vid 

kvalitativa intervjuer. Med stöd av Dalen valdes därför antalet informanter ut 

noggrant. Eftersom genomförande och bearbetning är tidskrävande var en viktig 

parameter att de inte skulle vara för många, men antalet skulle inte heller vara för få, 

eftersom underlaget då kan bli för tunt. Av denna anledning valdes därför tre stycken 

rektorer ut för intervjuerna.  
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Samtliga rektorer som intervjuades var kvinnor och alla hade minst 10 års erfarenhet 

som rektorer. En rektor arbetade på en F-5 skola i en kommun med 15 000 invånare, 

en på en F-9 skola i en kommun med 135 000 invånare och en på en F-6 skola i en 

kommun med 40 000 invånare. Skolornas storlek och således antalet medarbetare 

per rektor varierade från ungefär 20 till 40 stycken.  Skolorna låg såväl på 

landsbygden som i stadsmiljö och eleverna på skolorna hade således en väldigt 

varierad socioekonomisk bakgrund. Samtliga skolor drevs med respektive kommun 

som huvudman.  

 

Intervjuernas tema kopplades till studiens syfte och frågeställningar.  För att få ett 

bra underlag men ändå bevara utrymme för respondenternas egna åsikter och 

erfarenheter föll valet på att göra det som Bryman (2011) kallar för semistrukturerad 

intervju. Fördelen med denna intervjuform är att det är möjligt att få ett djupare 

underlag eftersom intervjuguiden används som ram.  Samtidigt finns det utrymme 

för att ändra ordningen på frågorna samt att ställa följdfrågor. Detta medförde att 

studiens syfte och frågeställningar kunde behandlas och en hög grad av såväl validitet 

som reliabilitet uppnåddes. Detta berodde sannolikt även på att intervjupersonen 

hade en förförståelse för ämnet och kunde leda intervjun på ett professionellt vis och 

fånga upp intressanta detaljer under intervjuerna.  En nackdel med den mer öppna 

intervjuformen är att det är svårare att kategorisera och analysera svaren.  Detta 

eftersom de inte följer ett strikt frågeformulär där frågorna ställs i samma ordning 

och där personen som intervjuar hårdare styr intervjun.  

 

Vid utarbetandet av intervjuguiden (bilaga 3) inspirerades arbetet av Bryman (2011) 

som påpekar att intervjufrågorna bör utgå ifrån syfte och frågeställningar. Vidare 

menar Bryman att det är viktigt att reflektera över frågan, varför den ska vara med 

och vad syftet är och på så sätt precisera frågorna och göra dem tydligare. Under 

utarbetande av intervjuguiden var detta tydligt och för att skapa de bästa 

förutsättningarna inför intervjuerna genomfördes två stycken pilotintervjuer med 

rektorer som inte deltog i studien. Detta medförde att intervjuguiden reviderades 

ytterligare vilket ökade studiens reliabilitet.  

 

Intervjuguiden inspirerades utifrån Dalen (2011) vilket innebar att centrala teman 

och frågor som var kopplade till syfte och frågeställningar konstruerades. Alla frågor 
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kunde relateras till problemställningen. Den inledande frågan var formulerad så att 

informanten skulle bli avslappnad och gav även en bild av enheten eftersom rektor 

uppmanades att beskriva sin organisation. Därefter fokuserades intervjun på 

ämnesområdet. Vid utarbetandet av frågorna togs följande i beaktning:  

• Är frågan klar? 

• Är frågan ledande? 

• Kräver frågan speciell kunskap av informanten? 

• Innehåller frågan känsliga saker? 

• Ger frågan utrymme för informantens egna uppfattningar? 

Därefter sammanställdes intervjuerna och analysen genomfördes med hjälp av 

studiens frågeställningar samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer om 

systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012). Som stöd i analysarbetet 

användes även Hoy och Miskels (2008) systemteoretiska modell genom att 

synliggöra rektorernas helhetsperspektiv i arbetet med att leda och styra det 

systematiska kvalitetsarbetet. Utgångspunkten var omvandlingsprocessen där 

elevens utbildning och lärande är kärnprocessen samt de fyra punkter som utgör 

omvandlingsprocessen; struktur, kultur, individ samt politiskt system.  

4.3 Metoddiskussion 
I början av studien fanns tankar om att komplettera studiens metoder med 

observation som ytterligare en metod. Om dessa hade gjorts hos samtliga rektorer 

som deltog i studien hade det säkert haft ett värde och ökat reliabiliteten i studien. 

Detta eftersom det framkom under intervjuerna att rektorernas arbete med det 

dagliga kvalitetsarbetet i verksamheterna var mer utvecklat än vad 

dokumentstudierna visade. Nackdelen med observationer är att de kräver mycket tid 

och i denna studie skulle observationer kopplade till syfte och frågeställningar kräva 

oerhört mycket resurser. Detta eftersom de varit tvungna att genomföras vid flera 

tillfällen då rektor både planerar, leder och analyserar det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

 

Dokumentstudier som metod fungerade väl och gav en tydlig bild av vilken grad och 

typ av struktur som finns i verksamheterna, avseende det systematiska 

kvalitetsarbetet. Det var positivt att omfattningen av dokumentstudien var stor och 
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att rektorerna uppmanades att skicka in all dokumentation som på något vis berörde 

deras arbete med det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Detta medförde, 

trots att tre av nio rektorer inte skickade in några dokument, att omfattningen av 

dokumentstudierna blev relativt stor.  

 

Intervjuerna som genomfördes efter dokumentstudierna var semistrukturerade och 

gav stor möjlighet att ha öppna frågor vilket utvecklade processen. Detta medförde 

att bilden som rektor gav av arbetet blev fördjupad och graden av validitet ökade. 

Intervjuarens egen förförståelse för ämnet bidrog i hög grad till att dessa kunde 

genomföras som en konstruktiv och utvecklande process. Dessutom ökade detta 

studiens validitet och reliabilitet eftersom risken för missförstånd eller andra typer av 

felkällor minimerades. En nackdel med denna form av intervjuer kan vara att den är 

tidskrävande men det upplevdes inte som ett dilemma i denna studie.  

 

I studien eftersträvades det att frågeformuleringarna inte skulle vara mångtydliga 

eller ha med oklara termer. Detta eftersom en del ord kan betyda skilda saker för 

olika personer vilket minskar reliabiliteten.  Av denna anledning formulerades 

dessutom frågorna så kortfattat som möjligt med målsättningen att istället innehålla 

flera frågor i en. Däremot var även målsättningen att de ska inte skulle vara alltför 

generella och absolut inte vara ledande. Under utarbetandet av frågorna var detta den 

största utmaningen då ämnet är komplext och viljan att skapa förutsättningar för att 

erhålla en helhetsbild av verksamheterna stor. För att strukturera intervjun 

grupperades frågorna i områden utifrån frågeställningarna.  

 

Ett alternativ hade varit att genomföra det som Larsen (2009) beskriver som en 

ostrukturerad intervju. Då detta innebär att en lista med stödord används som stöd 

under intervjun under tiden intervjuaren ställer uppföljningsfrågor utan att styra 

intervjun för mycket användes inte detta alternativ. Eftersom ämnet var så komplext 

betraktades inte denna intervjumetod som lämplig då risken hade varit att graden av 

validitet och reliabilitet skulle blivit låg.  

4.4 Bortfallsanalys och etiska övervägande 

Rektorerna fick en skriftlig förfrågan (bilaga 1) om att delta i dokumentstudien vilket 

samtliga nio initialt tackade ja till. Dessvärre skickade tre stycken av rektorerna inte 

in dokument. Efter kommunikation med berörda rektorer uppgav de tidsbrist som 
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skäl till att de inte skickat in dokument men lovade trots detta att återkomma med 

dokument, vilket de tyvärr inte gjorde. För att erhålla en studie med ännu högre grad 

av validitet och reliabilitet hade det givetvis varit av stort värde att få tillgång till även 

dessa dokument.  

 

Anledningen till att tre av nio rektorer inom studien inte skickade in dokument har 

inte medfört någon anledning att reflektera kring att detta skulle bero på någon etisk 

aspekt. I förfrågan till rektorerna informerades de om att all information som erhålls 

genom dokumentstudierna och intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och 

enskilda svar kommer inte att redovisas i rapporten. Dessutom erhöll de även 

information om att de skulle få ta del av studien i slutet av våren 2014.  

5. Resultatredovisning och analys  

 

Som stöd i analysarbetet användes Hoy och Miskels (2008) systemteoretiska modell. 

Utgångspunkten var den omvandlingsprocessen där elevens utbildning och lärande 

är kärnprocessen samt de fyra punkter som utgör omvandlingsprocessen; struktur, 

kultur, individ samt politiskt system.  

 

5.1 Redovisning och analys av dokumentstudier 

Dokumenten som rektorerna delade med sig i dokumentstudierna var bland andra 

rutiner för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå, rutiner för kvalitetsarbete 

ifrån huvudman, mallar gällande självvärderingar, enkäter, utvärderingsmallar, 

verksamhetsplaner samt kvalitetsrapporter. 

 

Sammanställning och analys genomfördes med hjälp av ett raster (bilaga 4) som 

utarbetats utifrån studiens frågeställningar samt Skolverkets allmänna råd med 

kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012).  

 

Rektors rutiner och former för dokumentation som grund för analys och planering av 
utvecklingsinsatser 
Utifrån de dokument som skickats in visade det sig att två av de sex rektorerna som 

deltog i studien har skapat rutiner och former för dokumentation som ger en samlad 

bild av utbildningens kvalitet samt ligger till grund för analys och planering av 
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utvecklingsinsatser. Detta eftersom det finns en röd tråd igenom deras dokument 

vilket skapar ett sammanhang i processen med det systematiska kvalitetsarbetet.  

En aspekt som bör nämnas är att detta är rektorerna ifrån de två minsta 

kommunerna som studien genomfördes i. De två rektorerna arbetade med såväl 

struktur, kultur, individ och politiskt system som perspektiv i deras systematiska 

kvalitetsarbete. Allt enligt Hoy och Miskels (2008) och deras teoretiska modell.  

Dokumenten rektorerna hade var: 

1. Processchema eller årshjul som åskådliggjorde kvalitetsarbetets samtliga delar 

och kopplingar till varandra och till huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete. 

 

2. Verksamhetsplan för innevarande läsår med mål planerade utifrån föregående 

års systematiska kvalitetsarbete. 

 
3. Ändamålsenliga dokument som stödjer rektorernas och personalens arbete 

med att planera, genomföra, analysera, utvärdera och utveckla 

verksamheterna.  

Rektors ledning av personalens arbete  

Utifrån dokumenten kunde det utläsas att fem av de sex rektorerna hade dokument 

som visade hur rektor leder personalens arbete så de kan använda lämpliga former 

för uppföljning och analys av utbildningen. Flera av dessa var dokument i vilka 

rutinerna för rektors ledning av det systematiska kvalitetsarbetet beskrevs. Kopplat 

till Hoy och Miskels (2008) teoretiska modell och den omvandlingsprocess som 

beskrivs så hamnar fokus i rektors arbete med detta på struktur och politiskt system 

eftersom dokumenten till största del fokuserar på hur rektor leder personalen i 

arbetet med uppföljning och analys. Detta beskriver rektorerna i verksamhetsplaner, 

arbetsplaner och handlingsplaner.  

 

Rektors sammanställning och analys av resultaten  

De dokument som det fanns flest av är dokument som beskriver rutinerna kring 

rektors arbete med sammanställning och analys av enhetens kvalitetsarbete. Dessa 

dokument var dessutom jämt fördelade mellan interna dokument som rektor själv 

har skapat och externa dokument som huvudmannen tillhandahåller.  
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Samtliga sex rektorer hade dokument som visade denna del av processen. 

Gemensamt för rektorerna var att dokumenten till största del visade på olika 

sammanställningar och rapporter gällande kvalitetsarbetet. Av 14 stycken dokument 

var 10 stycken sammanställningar eller rapporter kopplade till ett eller flera mål inom 

det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Fokus utifrån Hoy och Miskels (2008) teoretiska modell låg i dessa dokument på 

struktur och politiskt system. Detta eftersom huvudmannens dokument hade en 

tydlig koppling till ansvarig nämnds inriktningsmål för innevarande läsår.  

 

Eftersom dokumenten fokuserade på uppföljning, utvärdering eller analys, var det 

tydligt att delar av helheten i det systematiska kvalitetsarbetet utvärderas samt 

analyseras. Således uppnås behovet att mäta vad som utförs eller uppnås i specifika 

delar av verksamheterna.  

 

Hos fyra av de sex rektorerna var emellertid dokumenten inte sammankopplade med 

varandra på något vis och därför gav de inte förutsättningar för att tolka helheten och 

utveckla förståelse för systemet.  

 

Rektors planering av utvecklingsinsatsernas mål 

I flera av dokumenten kunde även en tydlig struktur för det pedagogiska arbetets mål 

samt för de utvärderingar som görs utläsas. I dokumenten kunde man tydligast se de 

delar i den teoretiska modellens omvandlingsprocess som benämns som politiskt 

system och struktur. Det politiska systemet synliggjordes i dokumenten genom att 

flera använder sig av färdiga modeller i form av Qualisdokument eller dokument som 

skapats på förvaltningsnivå. Det politiska systemet åskådliggjordes även genom att 

rektor skapat dokument i vilka de utifrån skollag och läroplan definierade vad 

utvecklingsinsatserna förväntas leda till. Dessutom nämndes inte sällan 

facknämndens prioriterade mål eller områden som ramar utifrån vilka dokumentens 

hade sitt ursprung. Fem av sex rektorer hade dokument som definierade vad de 

planerade utvecklingsinsatserna förväntades leda till. 
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Rektors helhet i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 

I analysen av dokumenten blev det tydligt att rektorerna i stor utsträckning inte har 

dokument som visar helhetsperspektivet i det systematiska kvalitetsarbetet. Fyra av 

de sex rektorerna som deltog i dokumentstudien hade visserligen någon form av 

årshjul som de skickade in. Eftersom det saknades dokument som understödjer 

strukturen i dessa hjul ansågs dock inte detta bilda en helhet i rektors systematiska 

kvalitetsarbete. För att åskådliggöra en helhet i det systematiska kvalitetsarbetet i 

dokumentstudierna krävs det således att det finns såväl ett övergripande dokument 

som beskriver helheten samt dokumenten som delarna består av. 

 

I analysen av dokumenten blev det tydligt att endast två av de sex rektorerna hade 

dokument som visade ett helhetsperspektiv där samtliga delar ingår i det 

systematiska kvalitetsarbete som de driver i sin verksamhet. Det var även endast 

dessa två rektorer som skickade in dokument som täcker alla områden som studien 

inriktar sig på, nämligen de områden rektor bör ha med i sitt systematiska 

kvalitetsarbete enligt Skolverkets allmänna råd med kommentarer om systematiskt 

kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012). I dessa dokument synliggjordes dessutom 

perspektiven struktur, kultur, individ och politiskt system eftersom det fanns en 

tydlig koppling mellan staten och huvudmannens styrdokument, enhetens 

systematiska kvalitetsarbete, individens del i helheten samt struktur och kultur som 

understödde processerna. Således blev samtliga delar i Hoy och Miskels (2008) 

teoretiska modell åskådliggjorda på ett tydligt vis.  

 

Övriga rektorer saknade, utöver dokument som beskriver deras helhetsperspektiv i 

det systematiska kvalitetsarbetet, någon eller några dokument inom studiens övriga 

frågeställningar och täckte således inte in samtliga områden i studien som skulle 

svara på följande frågor:  

 

• Hur skapar rektor rutiner och former för dokumentation som ger en samlad 

bild av utbildningens kvalitet samt ligger till grund för analys och planering av 

utvecklingsinsatser? 

 

• Hur leder rektor personalens arbete så att de kan använda lämpliga former för 

uppföljning och analys av utbildningen. 
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• Hur sammanställer och analyserar rektor resultaten av enhetens 

kvalitetsarbete? 

 

• På vilket sätt anger rektor i planeringen av verksamheten vad 

utvecklingsinsatsernas mål förväntas leda till? 

 

• På vilket sätt leder arbetet i ovanstående frågor till en helhet i rektors arbete 

med det systematiska kvalitetsarbetet? 

 

• På vilket sätt skapar rektor rutiner för hur elever samt vårdnadshavare ges 

möjlighet att delta i kvalitetsarbetet? 

 

De områden utifrån studiens frågeställningar som föreföll svårast att uppnå utifrån 

dokumentstudierna var på vilket sätt rektor leder och åskådliggör arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet till en helhet.  

 

Rutiner för elevers samt vårdnadshavares delaktighet 

Rutiner för hur vårdnadshavare och elever görs delaktiga i kvalitetsarbetet fanns med 

i dokument från samtliga sex rektorer men det fanns endast tydligt uttalat i 

dokument från två rektorer hur arbetet med detta det ska se ut i realiteten. Dessa 

dokument var beskrivning av rutiner kring hur föräldraråd samt elevråd kopplades in 

i årshjulet och i enhetens systematiska kvalitetsarbete. Utifrån Hoy och Miskels 

(2008) teoretiska modell låg fokus i dessa på struktur.  

 

Övrigt 

Sammanställningen av dokumentstudierna visade att det är övervägande del interna 

dokument som styr rektorernas arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Vid 

studien av de enskilda rektorernas dokument visade sig emellertid en stor variation. 

Hos en av rektorerna redovisades exempelvis endast externa dokument såsom 

huvudmannens riktlinjer avseende systematiskt kvalitetsarbete samt olika 

Qualisdokument.  
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Dokumenten från de sex rektorerna visade som sagt att det finns stora variationer i 

de underlag som används i det systematiska kvalitetsarbetet. Det varierade från att 

som en rektor endast ha dokument som är utformade externt av förvaltning samt en 

färdig metod som Qualis till en annan rektor som endast visade dokument som är 

skapade internt för den egna verksamheten.  

 

5.2 Redovisning och analys av intervjuer 

För att fördjupa studien ytterligare genomfördes semistrukturerade intervjuer med 

tre av rektorerna som skickade in dokument till studien. Intervjuguiden utarbetades 

utifrån studiens syfte och frågeställningar och för att strukturera intervjun 

grupperades frågorna i områden utifrån frågeställningarna. Intervjuerna 

sammanställdes därefter och analysen genomfördes med stöd av studiens 

frågeställningar samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer om systematiskt 

kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012).  

 

Rektors rutiner och former för dokumentation som grund för analys och planering av 
utvecklingsinsatser 
Under intervjuerna kom det fram att delar av helheten i det systematiska 

kvalitetsarbetet utvärderas hos samtliga av de intervjuade rektorerna och således 

uppnås behovet att mäta vad som utförs eller uppnås i specifika delar av 

verksamheterna. Dessutom genomför samtliga intervjuade rektorer processer med 

djupare analyser tillsammans med personal och arbetslag. Exempelvis arbetade en 

rektor kontinuerligt med uppföljning i arbetslagen under vilka de diskuterade olika 

områden i det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor samlade då in dokumentationen 

som låg till grund för analys och planering kontinuerligt från samtliga arbetslag En 

annan rektor berättade att hon skapade hållplatser under läsåret under vilka hon 

erhöll dokumentation från samtliga arbetslag som hon sedan använde i sitt analys- 

och planeringsarbete. Denna dokumentation föranleddes alltid av självvärdering hos 

individ och i arbetslag kopplat till prioriterade målområden. 

 

Rektorernas exempel gav alla inblandade förutsättningar för ett djupare perspektiv 

och insikt samt förståelse för delar av det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån Hoy 

och Miskels (2008) teoretiska modell fokuserade samtliga rektorer i detta delområde 

på struktur. Samtidigt blev det tydligt att med deras organisation gav de möjligheter 
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till att utveckla en kultur vilken präglades av kontinuerlig reflektion och analys i 

verksamheterna.  

 

Rektors ledning av personalens arbete 

Under intervjuerna blev det tydligt att samtliga intervjuade rektorer även fokuserade 

på individ och kultur inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete. Verktyget för 

detta var i första hand medarbetarsamtalen som tydligt kopplades till verksamhetens 

övergripande mål. Dessa genomförde två av rektorerna vid mer än ett tillfälle under 

året och berättade att detta var en förutsättning för att samtalen skulle ge avtryck i 

det praktiska arbetet. Genom att skapa olika forum, såsom uppföljningskonferenser, 

pedagogiska forum, avstämningskonferenser, i vilka rektorerna såg till att enskilda 

individer arbetade med olika ansvarsområden, påverkade rektorerna individ och 

kultur inom ramen för sitt pedagogiska ledarskap och systematiska kvalitetsarbete. 

På detta vis såg rektorerna till att personalen använde lämpliga former för 

uppföljning och analys av utbildningen. En reflektion utifrån de genomförda 

intervjuerna är att samtliga rektorer talade mycket om vikten av personalens 

delaktighet i processerna. En av rektorerna benämnde personalens delaktighet som 

en av de viktigaste motorerna i det systematiska kvalitetsarbetet. Två av de 

intervjuade rektorerna berättade att de ofta lyfte det systematiska kvalitetsarbetet 

som den grundläggande basen i verksamhetens utvecklingsarbete. I detta ansåg de att 

den enskilda medarbetaren och dennes motivation var ett viktigt verktyg. Bland 

annat beskrev de medarbetarsamtalen som tillfällen då de kommunicerade detta 

budskap.  

 

Rektors sammanställning och analys av resultaten 

Gemensamt för samtliga rektorer som intervjuades var att de hade ett stort fokus på 

hur de leder personalen i arbetet med uppföljning och analys samt hur de själva 

sammanställer och analyserar resultaten av enhetens kvalitetsarbete. Kopplat till Hoy 

och Miskels (2008) teoretiska modell talade samtliga rektorer om deras struktur i 

arbetet med sammanställningarna som en viktig grund i det systematiska 

kvalitetsarbetet. 

 

Två av rektorerna beskrev att de la vikt vid att sammanställningarna och analyserna 

genomfördes på ett enkelt men effektivt vis med hjälp av olika verktyg.  Med den 
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tredje rektorns fördjupade beskrivning av området i vilket hon påtalade vikten av 

struktur blev det uppenbart att rektorerna ur detta perspektiv hade ett välfungerande 

systematiskt kvalitetsarbete och att dessa delar var tydligt strukturerade och 

implementerade i deras verksamheter.  

 

Rektors planering av utvecklingsinsatsernas mål 

Under intervjuerna beskrev rektorerna tydligast de delar i den teoretiska modellens 

omvandlingsprocess som benämns som struktur. Alla tre rektorer hade byggt upp en 

tydlig organisation för det systematiska kvalitetsarbete vilket gjorde att det fanns 

goda organisatoriska förutsättningar för att arbetet ska leda till en högre 

måluppfyllelse i verksamheterna. Under intervjuerna beskrev rektorerna väl hur de 

planerade de olika utvecklingsinsatserna och målen med dessa utifrån uppföljningar 

och utvärderingar av kvalitetsarbetet. Två av rektorerna talade om Skolverkets 

cykliska modell för det systematiska kvalitetsarbetet som en struktur som de hade 

inspirerats av på olika vis. En av rektorerna beskrev den cykliska processen när hon 

berättade att hon arbetade med ledorden – planera, genomföra, utvärdera och 

analysera.  

 

Rektors helhet i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet  

Under samtliga intervjuer visade det sig relativt fort att alla rektorer som blev 

intervjuade hade ett tydligt helhetsperspektiv i sitt systematiska kvalitetsarbete. När 

de berättade om deras arbete beskrev de i någon form alla delar och områden som 

rektor, enligt Skolverkets allmänna råd med kommentarer om systematiskt 

kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012), bör ha med i deras arbete.  Alla rektorer 

beskrev vikten av att arbeta med ett helhetsperspektiv i det systematiska 

kvalitetsarbetet men även att det var en av de stora utmaningarna. De berättade 

bland annat att de försökte att skapa motivation och meningsfullhet i arbetet för 

personalen genom att beskriva hur deras del på enheten påverkar det systematiska 

kvalitetsarbetet. Utmaningen i detta arbete var enligt rektorerna att på ett enkelt vis 

åskådliggöra hur delarna hänger samman och påverkar varandra. Detta då det enligt 

ett par av rektorerna är ett arbete som ofta sker över lång tid. Därför kan konkreta 

handlingar baserade på beslut utifrån analyser av det systematiska kvalitetsarbetet ta 

tid innan de verkställs och märks i den enskilda verksamheten. En av rektorerna 

poängterade att för att bli lyckosam i detta arbete gäller det att arbeta långsiktigt och 
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målmedvetet och gärna på individnivå i arbetet med motivation. Kopplat till Hoy och 

Miskels (2008) teoretiska modell blev det i detta avseende tydligt att de intervjuade 

rektorerna även arbetade fokuserat inom perspektivet individ.  

 

Rutiner för elevers samt vårdnadshavares delaktighet 

Under intervjuerna beskrev alla tre rektorer deras rutiner för hur vårdnadshavare och 

elever görs delaktiga i kvalitetsarbetet, vilka föreföll följa styrdokumentens krav. En 

av rektorerna beskrev mer utförligt hur rektors arbete med skolans föräldraråd 

fungerade vilket verkade vara ett konstruktivt samarbete för skolans utveckling i 

stort. De hade bland annat varit delaktiga i övergripande processer för skolans 

framtida utformning och utveckling vilket verkade skapa en hög grad av delaktighet. 

Ett annat gott exempel som kopplade samman perspektiven politiskt system och 

struktur utifrån Hoy och Miskels (2008) teoretiska modell var de rutiner en av 

rektorerna beskrev kring hur de arbetade med elevråd. På den enheten kopplade 

rektor in elevrådet som en del i det systematiska kvalitetsarbetet och gav på detta 

viset eleverna ett reellt inflytande över verksamheten.   

 

Övrigt 

Sammanfattningsvis gav intervjuerna en bild av att de intervjuade rektorerna hade 

ett helhetsperspektiv i sitt systematiska kvalitetsarbete, även om det inte i alla fall 

fanns dokumentation som stödjer detta och således inte var tydligt i 

dokumentstudierna. Under intervjuerna framkom bilden att alla delar och områden 

som rektor bör ha med i sitt systematiska kvalitetsarbete enligt Skolverkets allmänna 

råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012) och 

som kopplas till studiens frågeställningar fanns med hos samtliga rektorer som 

intervjuades.  

 

Den rektor som använde sig till största del av externa dokument berättade att hon 

bland annat genomförde analyser med hjälp av Qualisdokument. Efter att på 

uppmaning av huvudmannen ha sänt analyserna av dessa till ansvarig förvaltning 

erhölls aldrig någon återkoppling. Hon trodde att en kommunövergripande 

sammanställning och analys gjordes men visste inte.  
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Kopplat till Hoy och Miskels (2008) teoretiska modell och den omvandlingsprocess 

som beskrivs gav intervjuerna till skillnad från dokumentstudierna bilden av att 

rektorerna även arbetar aktivt med perspektiven individ och kultur.  

 

Sammanfattningsvis kan det således konstateras att intervjuerna gav bilden att 

rektorerna arbetar med samtliga perspektiv kopplat till den teoretiska modellen. 

Såväl individ, struktur, kultur som politiskt system var delar som rektorerna beskrev 

tydligt i sitt systematiska kvalitetsarbete.  

 

6. Tolkning och diskussion 

 

Genom en diskussion i vilken resultat utifrån dokumentstudier och intervjuer 

används och värderas i förhållande till litteratur, tidigare studier och frågeställningar 

tolkas resultatet nedan.  

 

6.1 Rektors rutiner och former för dokumentation som grund för analys och 

planering av utvecklingsinsatser 

Meningen med att mäta kvalitet och resultat är enligt Lindgren (2008) huvudsakligen 

att skapa kontroll och ge underlag för verksamhetsutveckling. Dilemmat är enligt 

författaren att det ofta finns ett systematiskt kvalitetsarbete i teorin men att 

resultaten av utvärderingarna inte analyseras och används för att ta beslut för fortsatt 

utveckling. Med denna föresatts genomfördes dokumentstudierna som gav bilden att 

två av de sex rektorerna som deltog i studien hade skapat rutiner och former för 

effektiv dokumentation som ger en samlad bild av utbildningens kvalitet samt ligger 

till grund för analys och planering av utvecklingsinsatser. En intressant aspekt är att 

det var rektorerna i de två minsta kommunerna som hade skickat in dokument som 

tydliggjorde denna process. Eftersom flera av de andra rektorerna använde färdiga 

modeller eller dokument som skapats på förvaltningsnivå bör man vara uppmärksam 

på att det kan finnas ett spänningsfält mellan huvudmannens intentioner och den 

enskilda rektorns systematiska kvalitetsarbete. Därför är det viktigt att tydliggöra de 

olika uppdragen som huvudman respektive rektor har inom arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet. Vedung (1998) menar att utvärdering, som en del av 

det systematiska kvalitetsarbetet, är en integrerad del av maktkampen i politiska och 

administrativa system. Utvärdering är i det perspektivet inte något värdeneutralt 
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utan det döljer då olika sätt att se på kunskap och organisationer. För att erhålla ett 

bottom up perspektiv på arbetet med större motivation som produkt är det således av 

största vikt att utgå ifrån verksamheten och dess resultat som grund för analys och 

planering av utvecklingsinsatser. 

 

Eftersom att fyra av sex rektorer enligt dokumentstudierna inte hade rutiner och 

former för dokumentation som grund för analys och planering av utvecklingsinsatser, 

kan Lindgren (2008) och hennes slutsatser till viss del bekräftas. Samtidigt gav 

därefter intervjuerna en mycket mer positiv bild av arbetet med denna del av det 

systematiska kvalitetsarbetet på verksamhetsnivå. Det föreföll vara så att i praktiken 

finns det rutiner och former på såväl huvudmanna- som verksamhets- och enhetsnivå 

men att de inte alltid är formulerade och dokumenterade i ett sammanhang så att 

berörda kan få en tydlig bild av hur det systematiska kvalitetsarbetet hänger samman. 

 

Dokumentstudierna ger möjligtvis en något avgränsad bild av det verkliga arbetet och 

därför var de kompletterande intervjuerna och analysen av dessa viktiga för studiens 

reliabilitet och validitet. Detta då det visade sig att de tre rektorerna som intervjuades 

genomförde samtliga djupare analyser och processer med personal och arbetslag 

vilket ger alla inblandade möjligheter till ett djupare perspektiv och insikt samt 

förståelse för delarna och helheten av det systematiska kvalitetsarbetet.  Detta gav i 

sin tur en bra grund för vidare planering av vidare utvecklingsinsatser. Ur detta 

perspektiv blev det tydligt att rektorerna arbetade med såväl struktur, kultur, individ 

och politiskt system som perspektiv i deras systematiska kvalitetsarbete. Allt enligt 

Hoy och Miskels (2007) och deras teoretiska modell. 

 

6.2 Rektors ledning av personalens arbete 

Utifrån dokumentstudierna kunde det utläsas att fem av de sex rektorerna hade 

dokument som visade hur rektor leder personalens arbete så de kan använda 

lämpliga former för uppföljning och analys av utbildningen. Kopplat till Hoy och 

Miskels (2008) teoretiska modell och den omvandlingsprocess som beskrivs så 

hamnar fokus i rektors arbete med detta på struktur och politiskt system eftersom 

dokumenten till största del fokuserar på hur rektor leder personalen i arbetet med 

uppföljning och analys.  
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Under intervjuerna blev det tydligt att samtliga intervjuade rektorer även fokuserade 

på individ och kultur inom ramen för sitt systematiska kvalitetsarbete. Verktyget för 

detta var i första hand medarbetarsamtalen som tydligt kopplades till verksamhetens 

övergripande mål. Genom att skapa olika forum i vilka rektorerna såg till att enskilda 

individer fick olika ansvarsområden påverkade rektorerna individ och kultur inom 

ramen för sitt pedagogiska ledarskap och systematiska kvalitetsarbete. På detta vis 

såg rektorerna till att personalen använde lämpliga former för uppföljning och analys 

av utbildningen. 

 

Enligt Lagrosen och Lagrosen (2009) är ett engagerat ledarskap en av de viktigaste 

delarna i ett framgångsrikt systematiskt kvalitetsarbete. Ledarens förmåga att lyckas 

engagera all personal och skapa delaktighet i kvalitetsarbetet är den enskilt viktigaste 

framgångsfaktorn i det systematiska utvecklingsarbetet. I studien blev detta bekräftat 

under intervjuerna då engagemang i ämnet var tydligt hos samtliga rektorer som 

medverkade. Trots att det i dokumentstudierna inte i alla fall var tydligt att 

rektorerna bedrev ett systematiskt kvalitetsarbete av hög kvalitet, synliggjordes deras 

helhetssyn och stora engagemang kring kvalitetsarbetet under intervjuerna. Det 

faktum att ett par av rektorerna berättade att de ofta lyfte det systematiska 

kvalitetsarbetet som den grundläggande basen i verksamhetens utvecklingsarbete är 

ett bevis på hur viktigt de ansåg arbetet vara. 

 

En reflektion utifrån de genomförda intervjuerna är att de tre rektorerna talade 

påfallande mycket om personalens delaktighet som ett av de viktigaste verktygen i 

processerna. Bland annat benämnde en av rektorerna personalens delaktighet som en 

av de viktigaste motorerna i det systematiska kvalitetsarbetet. Håkansson (2013) 

menar att det är av yttersta vikt att arbeta aktivt med inflytande och delaktighet i 

processen med det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor har i detta ett stort ansvar i 

att skapa mening och förståelse för detta arbete. Kanske var det så att framgången i 

detta område ligger på just det faktum att rektorerna varit måna om att arbeta nära 

medarbetarna i detta och på så vis sätta fokus på det systematiska kvalitetsarbetet. På 

detta vis arbetade rektor aktivt med perspektiven individ och kultur som är viktiga 

delar i omvandlingsprocessen. Rektorerna la helt enkelt stor vikt vid att utveckla ett 

förhållningssätt på enheten i vilket det systematiska kvalitetsarbetet var ett naturligt 

verktyg för den enskilde individen. Genom delaktighet och medinflytande skapades 
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förutsättningar för utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet till ett positivt 

verktyg.   

 

6.3 Rektors sammanställning och analys av resultaten 

Syftet med analyser som genomförs inom ramen för ett systematiskt kvalitetsarbete 

är att de kan bidra med kunskap som kan användas i det fortsatta utvecklings- och 

förbättringsarbetet. I stället för att satsa på invecklade verksamhetsmodeller med 

siffror och statistik, menar Håkansson (2013) att rektorer borde bli bättre på att se 

och använda den information som redan finns. Under studien visade det sig att 

rektorerna hade ett stort fokus i arbetet med att sammanställa och analysera data i 

det systematiska kvalitetsarbetet. Då det fanns såväl interna som externa dokument 

som beskrev detta arbete kan det konstateras att detta är en prioriterad del i 

processen.  

 

I dokumenten var det tydligt att delar av helheten i det systematiska kvalitetsarbetet 

utvärderas samt analyseras och således uppnås behovet att mäta vad som utförs eller 

uppnås i specifika delar av verksamheterna. Gemensamt för samtliga rektorer som 

intervjuades var att de hade ett stort fokus på hur de sammanställer och analyserar 

resultaten av enhetens kvalitetsarbete. Rektorerna beskrev strukturen som en viktig 

och helt avgörande del i deras arbete med sammanställning och analys. Utifrån Hoy 

och Miskels (2008) teoretiska modell låg fokus i denna del av rektors arbete på 

perspektiven individ, struktur och politiskt system. 

 

De tre rektorerna som intervjuades föreföll använda sig av enkla modeller för 

sammanställning och analys vilket bekräftar Håkanssons (2013) teori om att det 

viktigast inte är verktyget och dess komplexitet utan snarare dess enkelhet. Med en 

enkelhet samt dessutom väl implementerade rutiner i verksamheterna skapas såväl 

en struktur som kultur i vilken det systematiska kvalitetsarbetet blir en del som 

påverkar utvecklingen i realiteten. En tolkning av varför samtliga rektorer som 

medverkade i studien arbetade så aktivt med att sammanställa och analysera 

insamlad data inom ramen för verksamheternas systematiska kvalitetsarbete är att 

det är den del som är lättast att genomföra. Det kan vara så att rektor lägger stor vikt 

vid den del inom systematiskt kvalitetsarbete som har sitt ursprung i tidigare rutiner 

kring kvalitetsarbete med kvalitetsrapporter och andra sammanställningar. Utifrån 
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genomförda dokumentstudier samt intervjuer kan slutsatser av kvaliteten av 

sammanställningarna och analyserna inte göras och det var inte heller studiens syfte. 

En djupare studie kring vad analyserna innehåller och hur de påverkar vidare arbete 

hade varit intressant att genomföra i en annan studie.  

 

Gemensamt för samtliga rektorer som intervjuades var att de hade ett stort fokus på 

hur de leder personalen i arbetet med uppföljning och analys samt hur de själva 

sammanställer och analyserar resultaten av enhetens kvalitetsarbete. 

Sammanställningarna och analyserna genomfördes på ett enkelt men effektivt vis 

med hjälp av olika verktyg beroende på kommun och förvaltning. Det blev uppenbart 

att rektorerna ur detta perspektiv hade ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete 

och att dessa delar var tydligt strukturerade och implementerade i deras 

verksamheter. 

 

I Skolinspektionens rapport 1; Rektors ledarskap (2010:15) lyftes emellertid det 

faktum att en stor del av rektorerna sällan förde utvecklande samtal med personalen 

om lärande och undervisning samt skolans utveckling i stort. I rapporten 

tydliggjordes även rektorernas bristande arbete med att leda, samordna och utveckla 

det systematiska kvalitetsarbetet samt stimulera till ett utvecklingsarbete som alla 

känner sig delaktiga i. Dessutom visade rapporten att rektorns funktion som 

pedagogisk ledare behöver stärkas på många skolor. Skolinspektionens dystra bild av 

rektors arbete med det systematiska kvalitetsarbetet som även bekräftas genom 

Skolverkets lägesbedömning 2011 (2011) understödjs dock inte av denna studie. Att 

nuläget 2014 tolkas som avsevärt mer positiv kan ha olika skäl. Ett alternativ är att 

rektorerna de senaste åren har utvecklat sin förmåga att arbeta med detta område. 

Den uppenbart negativa bild som Skolinspektionen utmålat tidigare kan ha varit en 

katalysator som drivit på en positiv utveckling. Eftersom såväl Rektorsprogrammet 

som Rektorslyftet har tillförts som kvalitativa kompetensutvecklingsinsatser de 

senaste åren, har verktyg och metoder tillförts landets rektorer. Med motivation, 

fokuserat arbete inom området samt utvecklad kompetens är denna positiva 

utveckling ett realistiskt scenario.  

 

En annan möjlig orsak till de olika bilderna av rektorernas arbete kan vara att 

Skolinspektionens och Skolverkets granskningar till största del utgjordes av 
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intervjuer av lärare medan denna studie utgår ifrån en bild som rektorerna själva gav 

av arbetet. Om denna studie hade gjorts genom metoden att intervjua ett stort antal 

lärare kring ämnet hade kanske analysen av nuläget blivit annorlunda.  

 

6.4 Rektors planering av utvecklingsinsatsernas mål 

Studien visar att rektorerna arbetade aktivt med att planera utvecklingsinsatserna 

och dess mål utifrån sammanställning och analys av det systematiska 

kvalitetsarbetet. I flera av dokumenten som studerades kunde en tydlig struktur för 

det pedagogiska arbetets mål samt för de utvärderingar som görs utläsas.  

 

Resultaten av Ärlestigs (2011) studier visar emellertid att rektor inte i tillräckligt stor 

utsträckning använder kvalitetsarbetet i utvecklingsarbetet mot en verksamhet med 

högre måluppfyllelse. Efter genomförda dokumentstudier och intervjuer föreföll 

denna bild dock inte stämma. Under intervjuerna beskrev exempelvis alla tre rektorer 

hur de hade byggt upp en tydlig organisation för det systematiska kvalitetsarbete 

vilket gjorde att det fanns goda förutsättningar för att arbetet ska leda till en högre 

måluppfyllelse i verksamheterna. Under intervjuerna beskrev rektorerna väl hur de 

planerade de olika utvecklingsinsatserna och målen med dessa utifrån uppföljningar 

och utvärderingar av kvalitetsarbetet. Med tanke på det stora antalet dokument som 

lämnades in och därmed understödjer rektors rutiner i denna del av det systematiska 

kvalitetsarbetet kan slutsatsen med hög validitet dras att rektorerna har anammat 

denna del av arbetet.  

 

Under intervjuerna beskrev rektorerna tydligast de delar i den teoretiska modellens 

omvandlingsprocess som benämns som struktur. Alla tre rektorer hade byggt upp en 

tydlig organisation för det systematiska kvalitetsarbete vilket gjorde att det fanns 

organisatoriska förutsättningar för att arbetet ska leda till en högre måluppfyllelse i 

verksamheterna. Under intervjuerna beskrev rektorerna väl hur de planerade de olika 

utvecklingsinsatserna och målen med dessa utifrån uppföljningar och utvärderingar 

av kvalitetsarbetet. Två av rektorerna talade en Skolverkets cykliska modell för det 

systematiska kvalitetsarbetet som en struktur som de hade inspirerats av på olika vis. 

En av rektorerna beskrev den cykliska processen när hon berättade att hon arbetade 

med ledorden – planera, genomföra, utvärdera och analysera. 
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Utifrån resultaten av studierna är det precis som i Höög och Johansson (2011) studier 

tydligt att rektor sätter perspektivet struktur före kultur i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Enligt Lagrosen och Lagrosen (2009) är dock värderingar den 

underliggande basen för kvalitetsutveckling. Genom att använda olika metoder och 

tekniker kan ledaren skapa ett fokus på kvalitetsarbetet som i sin tur påverkar 

värderingarna kring systematiskt kvalitetsarbete. På så sätt kan kulturen kring detta 

arbete förändras och en högre kvalitet utvecklas med gemensamma värderingar som 

grund.  

 

En tanke som dök upp under sammanställningarna av intervjuerna var om 

rektorerna medvetet arbetade med strukturen som en bas för att därigenom påverka 

kulturen och värderingarna gällande det systematiska kvalitetsarbetet. Ingen av 

rektorerna lyfte detta som en strategi så det får i detta sammanhang istället betraktas 

som en reflektion kring en möjlig strategi i arbetet med att utveckla kulturen i detta 

perspektiv.  

 

6.5 Rektors helhet i arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet 

I sammanställningen av dokumenten blev det tydligt att rektorerna i stor 

utsträckning inte har dokument som visar helhetsperspektivet i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Endast två av de sex rektorerna hade dokument som visade ett 

helhetsperspektiv där samtliga delar ingår i det systematiska kvalitetsarbete som de 

driver i sin verksamhet. Övriga rektorer saknade, utöver dokument som beskriver 

deras helhetsperspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet, någon eller några 

dokument inom studiens övriga frågeställningar och täckte således inte in samtliga 

områden i studien. Under samtliga intervjuer visade det sig emellertid relativt fort att 

alla rektorer som blev intervjuade hade ett tydligt helhetsperspektiv i sitt 

systematiska kvalitetsarbete och beskrev vikten av att arbeta med detta perspektiv. 

Under dokumentstudierna och intervjuerna synliggjordes perspektiven struktur, 

kultur, individ och politiskt system och således arbetade rektorerna med samtliga 

perspektiv i Hoy och Miskels (2008) teoretiska modell.  

 

Lundahl och Öquist (2007) menar att systemtänkandet handlar om att förstå världen 

i termer av helheter, relationer, funktioner, sammanhang och mönster och även 

Granberg och Ohlsson (2009) tar upp det systemteoretiska perspektivet och menar 
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att det är en förutsättning för att förstå en lärande organisation och människors liv i 

samhället. Författarna menar att för att förstå systemet måste vi uppmärksamma 

systemets helhet. De olika delarna hänger alltid samman och går inte att särskilja. 

Utifrån resultaten av studien och författarnas påstående är det tydligt att de rektorer 

som leder sin verksamhet framgångsrikt med ett systematiskt kvalitetsarbete av hög 

kvalitet skapar förståelse för helheterna. Dokumentstudierna visade dock inte så 

många exempel på detta så att tydliggöra denna process i ett dokument verkar vara 

en svårighet för rektorerna. En anledning kan vara att rektorerna inte ser nyttan av 

att åskådliggöra helheten i arbetet för berörda parter. Frågan blir då hur rektor 

motiverar personalen att engagera sig i det kontinuerliga kvalitetsarbetet.  

 

En annan tolkning av resultatet av detta kan vara att prioriteringen har varit och är 

att åskådliggöra detta för personalen via andra kanaler på individ- och gruppnivå, 

såsom medarbetarsamtal och andra forum. Rektorer har ofta en god förmåga att 

kommunicera muntligt och kanske kan det vara så att en kombination av dessa två 

tolkningar kan leda oss till svaret på frågan varför det finns så lite dokument som 

åskådliggör helheten i det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. 

 

Samtidigt är det viktigt att i detta sammanhang ha Senge (2006) och hans tankar 

kring systemtänkande i åtanke. Han menar att vikten bör läggas på att förstå 

gemensamma egenskaper och relationer snarare än att fokusera på enskilda delar 

eller objekt. Med detta i åtanke är det beklagligt att rektorerna i så liten utsträckning 

förefaller lägga fokus på att åskådliggöra helheten i det systematiska kvalitetsarbetet 

för personalen.  

 

6.6 Rutiner för elevers samt vårdnadshavares delaktighet  

Under genomförda dokumentstudier samt intervjuer visade det sig att samtliga 

rektorer hade rutiner för att ge elever och vårdnadshavare möjlighet att vara 

delaktiga i processen med det systematiska kvalitetsarbetet. Däremot var det svårare 

att få en klar bild över hur arbetet genomfördes i realiteten och på vilket vis de 

verkligen blev delaktiga. För att få en bild av hur stor grad av delaktighet de båda 

parterna känner att de har borde intervjuer genomföras med dessa grupper. 

Slutsatsen som med hög validitet trots allt bör kunna dras är att rutiner och 

strukturer för denna del av rektors ansvar bör kunna betraktas som säkerställd. 
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Frågan är emellertid hur stor påverkan elever och vårdnadshavare har i realiteten. 

Detta då endast en av de intervjuade rektorerna utvecklade resonemanget och 

påtalade ett par områden inom vilka vårdnadshavarna och eleverna hade ett reellt 

inflytande över skolans utveckling. Givetvis är möjligheten till inflytande för såväl 

elever som vårdnadshavare viktig.  Eftersom rektor i sin profession ansvarar för 

verksamheten är graden av delaktighet och inflytande för elever och vårdnadshavare 

en balans som rektor måste ta ansvar för att upprätthålla på en rimlig nivå. I vilket 

fall som helst blev perspektiven politiskt system och struktur utifrån Hoy och Miskels 

(2008) teoretiska modell tydliga i de fall rutiner för elevers och vårdnadshavares 

delaktighet fanns.  

 

6.7 Övrigt  

Efter genomförda dokumentstudier och intervjuer framträder resultatet att 

rektorerna hade ett helhetsperspektiv i sitt systematiska kvalitetsarbete, även om det 

inte i alla fall fanns dokumentation som stödjer detta och således inte var tydligt i 

dokumentstudierna. Dessutom framkom bilden under intervjuerna att alla delar och 

områden som rektor bör ha med i sitt systematiska kvalitetsarbete enligt Skolverkets 

allmänna råd med kommentarer om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet 

(2012) och som kopplas till studiens frågeställningar fanns med hos samtliga rektorer 

som intervjuades. En reflektion är således att arbetet kan fungera väl trots att inte all 

dokumentation finns på plats. Kanske är det så att Lindgren (2008) har rätt då hon 

menar att vi lever i en tid av dokumentationshysteri.  

 

Slutligen gav dokumentstudierna och intervjuerna en bild av att rektorerna arbetar 

med samtliga perspektiv kopplat till den teoretiska modellen. Såväl individ, struktur, 

kultur som politiskt system var delar som rektorerna beskrev tydligt i sitt 

systematiska kvalitetsarbete.  

 

7. Slutsatser 

 

Det systematiska kvalitetsarbetet består av många olika delar vilket kan innebära 

svårigheter för rektor. Detta eftersom hon ska hantera komplexiteten med att fånga 

delar till en helhet, samtidigt som fokus ska läggas på verksamhetens kärna; 

elevernas utveckling och lärande. Enligt Skolverkets allmänna råd med kommentarer 



43	  
	  

om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet (2012) är arbetet med att utveckla 

verksamhetens kvalitet ett ständigt pågående arbete. Allas medverkan och 

delaktighet är därför grundläggande i kvalitetsarbetet. Drygt tio år efter det att kravet 

på kvalitetsredovisningar fastställdes menade Lindgren (2008) att kommuner och 

skolor uppvisar stora brister i sin skyldighet att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Eftersom även Skolinspektionens granskningar (Rektors ledarskap 

2010:15) visar att det systematiska kvalitetsarbetet inte är tillfredsställande ställde sig 

studien frågande till om rektorerna verkligen lever upp till de nationella kraven 

gällande systematiskt kvalitetsarbete. Studien syftade vidare till att undersöka hur 

rektor leder och arbetar med det dagliga kvalitetsarbetet i verksamheten i syfte att 

öka måluppfyllelsen. 

  

Dokumentstudier och intervjuer visade att verktyget som rektorerna i första hand 

använde för att leda medarbetarna var medarbetarsamtalen som tydligt kopplades till 

verksamhetens övergripande mål. Genom att skapa olika forum i vilka rektorerna såg 

till att enskilda individer fick olika ansvarsområden visade empirin att rektorerna 

levde upp till styrdokumentens krav i avseendet gällande rektors ledning av 

personalen i processen med det systematiska kvalitetsarbetet. Även kravet att skapa 

rutiner för hur elever samt vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet 

levde rektorerna upp till. 

 

Genom dokumentstudier och intervjuer ger studien underlag för att kunna dra 

slutsatsen att rektorerna till viss del har rutiner och former för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Fokus i detta arbete ligger på struktur och ur Hoy och Miskels 

(2008) organisationsteoretiska perspektiv kan det även konstateras att det politiska 

systemet är tydligt i detta arbete. Detta eftersom dokument, mallar och strukturer 

inte sällan utgörs, av i studien benämnda, externa dokument som tillhandahålls av 

huvudmannen.  

 

Med studiens empiri som underlag kan det konstateras att delar av helheten i det 

systematiska kvalitetsarbetet utvärderas samt analyseras och således uppnås behovet 

att mäta vad som utförs eller uppnås i specifika delar av verksamheterna. Gemensamt 

för samtliga rektorer som intervjuades var att de hade ett stort fokus på hur de 

sammanställer och analyserar resultaten av enhetens kvalitetsarbete. Rektorerna 
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beskrev strukturen som en viktig och helt avgörande del i deras arbete med 

sammanställning och analys. Konsekvenserna av detta kan emellertid bli att 

strukturen bidrar till utvecklingen av en kultur i vilken fokus blir på uppföljning och 

utvärdering. På detta viset utvecklas inte kulturen i verksamheten till att utveckla en 

systemförståelse och helhetsperspektiv på processerna som utvecklar verksamheten.  

 

En av slutsatserna av studierna är att rektorerna planerar de olika 

utvecklingsinsatserna och målen med dessa utifrån uppföljningar och utvärderingar 

av kvalitetsarbetet, vilket är helt i enlighet med gällande styrdokument. Empirin 

visar, precis som i Höög och Johansson (2011) studier, att rektor i det systematiska 

kvalitetsarbetet sätter perspektivet struktur före kultur. Eftersom värderingar enligt 

Lagrosen och Lagrosen (2009) är grunden i kvalitetsutveckling är utmaningen inom 

rektors systematiska kvalitetsarbete att utveckla arbetet inom perspektivet kultur. 

Genom att påverka värderingarna och kulturen kring systematiskt kvalitetsarbete ges 

möjligheter till att utveckla motivationen och kvaliteten i arbetet.  

 

En intressant aspekt är att det var rektorerna i de två minsta kommunerna som hade 

skickat in flest dokument som tydliggjorde processen på enhetsnivå och som 

samtidigt åskådliggjorde en helhetsbild av arbetet. I övrigt blev bilden av detta arbete 

mer tydligt under intervjuerna vilket gav studiens resultat större validitet och 

reliabilitet. Med egen erfarenhet från arbete som skolledare i såväl större som mindre 

kommuner blir slutsatsen i detta avseende att den enskilde rektorns 

påverkansmöjlighet i mindre kommuner gör att enhetens systematiska 

kvalitetsarbete styrs mer gentemot lokala förutsättningar, vilket är en styrka.  

 

Utifrån litteraturstudierna är det tydligt att de rektorer som leder sin verksamhet 

framgångsrikt med ett systematiskt kvalitetsarbete av hög kvalitet skapar förståelse 

för helheterna. Dokumentstudierna visade dock inte så många exempel på detta så att 

tydliggöra denna process i ett dokument är uppenbarligen ett utvecklingsområde för 

rektorerna. Om rektor inte åskådliggör helheten i det systematiska kvalitetsarbetet 

och den enskilda medarbetarens insats som en del i detta finns en uppenbar risk att 

rektor mister medarbetarnas motivation i arbetet. Eftersom intervjuerna visade att 

arbetet med att åskådliggöra helheterna i det systematiska kvalitetsarbetet pågår 

finns det emellertid en positiv utveckling inom detta område. Sedan Lindgren (2008) 
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och Skolinspektionen (2010) påvisade att det systematiska kvalitetsarbetet inte är 

tillfredsställande har en utveckling skett. Kanske är det så att deras slutsatser har fått 

stor genomslagskraft och i kombination med kompetensutvecklingsinsatser såsom 

Rektorslyftet och Rektorsprogrammet, som har genomförts de senaste åren, har detta 

påverkat utvecklingen i positiv riktning. 

 

Senge (2006) konstaterar att för att kunna utveckla verksamheter och därigenom öka 

måluppfyllelsen krävs tolkning och förståelse för de processer och faktorer som 

samspelar, påverkar arbetet och resultatet i verksamheterna. Det krävs ett 

systemtänkande för att kunna tolka den komplexitet och samhörighet som finns, ett 

synsätt där alla involverade parter ser till helheten istället för att fokusera på enskilda 

delar. Systemtänkandet är en metod för att se helheter, ett ramverk för att förstå 

gemensamma egenskaper och relationer snarare än att fokusera på enskilda delar 

eller objekt. I organisationer med systemtänkande odlas medvetenhet om att alla 

delar i en organisation påverkar varandra. Systemtänkandet är inte till för den 

enskilda enhetens utveckling utan för hela organisationens utveckling mot en lärande 

organisation. En lärande organisation kännetecknas av ett ständigt lärande för alla, 

där ansvaret är delat och där organisationens kultur gör det lätt att utveckla och 

använda ny kunskap. Alla vågar prova nya idéer och nya perspektiv och infallsvinklar 

ses som en tillgång som berikar. En lärande organisation präglas av insikten och 

acceptansen att förändringar sker konstant. 

 

Slutligen kan studien sammanfattas genom att konstatera att rektorerna i hög grad 

lever upp till de nationella kraven gällande systematiskt kvalitetsarbete. De arbetar 

målinriktat med detta område men tydliggör inte alltid processerna i den mån som är 

önskvärt enligt styrdokumenten. Rektor saknar alldeles för ofta ett dokument som 

visar helheten i arbetet. Det är önskvärt med en schematisk skiss över det 

systematiska kvalitetsarbetet i vilken samtliga delar och dess påverkan på varandra 

åskådliggörs. Utifrån Senge (2006) och hans tankar kring systemtänkande blir det 

tydligt att vikten bör läggas på att förstå gemensamma egenskaper och relationer 

snarare än att fokusera på enskilda delar eller objekt.  

 

Slutsatsen i denna studie är att rektorerna arbetar målinriktat med det systematiska 

kvalitetsarbetet men att vikten i arbetet framöver bör läggas på att åskådliggöra 
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helheten för personalen. Detta för att utveckla arbetet ytterligare med en högre 

måluppfyllelse som produkt.  

 

7.1 Framtida forskning 

Utifrån genomförda dokumentstudier samt intervjuer kan slutsatser av kvaliteten av 

sammanställningarna och analyserna inte göras och det var inte heller studiens syfte. 

En djupare studie kring vad analyserna innehåller och hur de påverkar vidare arbete 

hade varit intressant att genomföra i en annan studie.  

 

Det hade även varit intressant att jämföra kvinnliga och manliga rektorer och deras 

arbete med det systematiska kvalitetsarbetet för att studera om genus kan vara en 

parameter som anses relevant eller avgörande i någon omfattning. 
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Bilaga 1 Förfrågan angående dokumentstudier 
	  

Mitt namn är Lars-Ola Olsson och inom ramen för Magisterprogrammet i 

utbildningsledarskap på Umeå universitet arbetar jag med en studie som handlar om 

rektors systematiska kvalitetsarbete. 

Det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt skollagen vara inriktat på att de 

nationella målen för utbildningen uppfylls. Rektor är enligt styrdokumenten ansvarig 

för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess 

helhet. Rektor har ansvaret för verksamhetens kvalitet och har därvid, inom givna 

ramar, ett särskilt ansvar att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, 

utvärdera och utveckla verksamheten. 

Enligt Skolverkets allmänna råd kring systematiskt kvalitetsarbete är arbetet med att 

utveckla verksamhetens kvalitet ett ständigt pågående arbete. Varje rektor har ansvar 

för att skapa förutsättningar, former och rutiner för kvalitetsarbetet. Ett 

välfungerande systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att alla som arbetar 

i verksamheten ska kunna erbjuda eleverna en likvärdig utbildning. Skolinspektions 

granskningar visar dock på brister i det systematiska kvalitetsarbetet och 

granskningarna visar att det ofta är analyser av resultaten som saknas. 

Rektors arbete består av en mängd olika arbetsuppgifter och kvalitetsarbetet upplevs 

ofta ta mycket tid i anspråk. Tid och motivation krävs av både rektor och personal om 

man ska få ett välfungerande kvalitetsarbete i verksamheten. Som stöd för arbetet 

finns olika sorters verktyg och även en hel del litteratur. Syftet med studien är därför 

att undersöka hur rektor leder och arbetar med det dagliga kvalitetsarbetet på skolan 

i syfte att öka måluppfyllelsen. Arbetet består av många olika delar vilket kan 

innebära svårigheter för rektor. Detta eftersom hon ska hantera komplexiteten, fånga 

helheten samtidigt som fokus ska läggas på verksamhetens kärna; elevernas 

utveckling och lärande. 

I studien kommer jag bland annat att göra en dokumentstudie av hur rektorer inom 

”Familjen Helsingborg” arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. 

För att få ett djupare underlag för studien kommer därefter tre stycken av er som 

skickat in dokument att intervjuas. Förhoppningsvis kan studiens slutsatser även 

bidra till utveckling inom området framöver. 
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Studien kommer att bestå av två delar där första steget består av dokumentstudier. 

De dokument som kan ingå i studien, och som jag vill få ta del av, är exempelvis 

följande: 

• Dokument över rutiner; exempelvis policydokument, rutiner för 

kvalitetsarbete ifrån huvudman 

• Dokument som utgör underlag; exempelvis självvärderingar, utvärderingar, 

pedagogisk dokumentation, verksamhetsplan, tester, underlag som används 

till kvalitetsrapporter 

• Dokument för analyser; exempelvis kvalitetsrapporter, kvalitetsredovisningar 

• Dokument som beskriver inflytande för vårdnadshavare och barn; exempelvis 

utvärderingar, enkäter 

Steg två i studien är intervjuer som kommer att genomföras i början av nästa år. Jag 

kommer att ta kontakt med de personer som jag har önskemål om att intervjua. 

All information som erhålls genom dokumentstudierna och intervjuerna kommer att 

behandlas konfidentiellt och enskilda svar kommer inte att redovisas i rapporten.  

Jag är tacksam om du mailar samtliga dokument till mig senast fredagen den 6 

december. Har du frågor eller funderingar ber jag dig att kontakta mig.   

Rapporten kommer att redovisas till dig genom respektive verksamhetschef i slutet av 

våren 2014. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 
 
Lars-Ola Olsson 
Verksamhets-/utvecklingschef 
Utbildningsförvaltningen Örkelljunga Kommun 
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Bilaga 2 Information angående intervju 
	  

Först av allt vill jag tacka för att Ni tar Er tid att medverka i denna studie och utöver 

dokumentstudierna även avsätter en stund för intervju. Jag beräknar som högst en 

timme till intervjun och för att denna ska upplevas som ett samtal istället för en 

intervju tänker jag mig att jag spelar in denna. Efter att jag har transkriberat 

intervjun raderar jag givetvis inspelningen. 

Resultatet av intervjuerna som jag gör i studien kommer att presenteras på ett vis 

som gör att Ni är anonym.  

Upplägget på intervjun blir enligt följande:  

• Först vill jag gärna att Ni kort presenterar Er enhet; stadier, personalstyrka, 

elevunderlag, centrala resursteam m.m.  

• Därefter vill jag att vi samtalar om vad systematiskt kvalitetsarbete är för Er, 

hur processen går till praktiskt på Er enhet, hur Ni involverar personalen, hur 

Ni använder resultaten m.m. 

 

Har Ni frågor eller funderingar innan vi träffas så tveka inte att höra av Er. Jag ser 

fram emot ett intressant och utvecklande samtal kring systematiskt kvalitetsarbete.  

Med vänliga hälsningar  
 
Lars-Ola Olsson 
Verksamhets-/utvecklingschef 
Utbildningsförvaltningen Örkelljunga Kommun 
 

 

 

 

 

 

 



52	  
	  

Bilaga 3 Intervjuguide 
	  

Beskriv din enhet och organisation.  

Vad innebär systematiskt kvalitetsarbete i din verksamhet och din yrkesroll ur ditt 

perspektiv?  

- Vilka delar ingår? 

- Finns det annat som påverkar?  

- Vad uppfattar andra i ditt arbete med kvalitetsarbetet?  

Beskriv hur du som rektor arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet i din 

verksamhet.  

- Vad i arbetet upplever du som lätt? 

- Vad är svårt? 

- Vem ansvarar för de olika delarna? 

- Hur går analysdelen till?  

- Genomför du utvärderingar av särskilt identifierade 

områden/prioriterade områden inom enheten?  

- Vilket stöd har du? (styrdokument, huvudman) 

- Vilka rutiner och strukturer har du? 

- Mallar? 

- Hur har du arbetat fram dessa? 

- Kan du beskriva din röda tråd genom hela arbetet? 

Beskriv hur du arbetar du med inflytande och delaktighet i det systematiska 

kvalitetsarbetet.  

- Pedagoger 

- Elever 

- Vårdnadshavare 
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- Konkreta exempel 

- Hur skulle du kunna utveckla inflytande och delaktighet ytterligare?  

Beskriv hur du använder resultaten av det systematiska kvalitetsarbetet när du 

planerar din verksamhet. 

- Ge konkreta exempel 

- Hur synliggör du förbättringsområden?  

På vilket sätt leder det systematiska kvalitetsarbetet till en högre måluppfyllelse, hur 

påverkar det elevers utveckling och lärande? 

- Konkreta exempel 

- Hur syns det i den dagliga verksamheten? 

Finns det något mer som har betydelse i ditt arbete med det systematiska 

kvalitetsarbetet som vi inte har berört?   

- Övrigt 
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Bilaga 4 Analysraster 
 

Kommun: 
 
 

 
 
 

  Samman- 
ställning 

Antal dok:         

F
rå

g
e

st
ä

ll
n

in
g

a
r Interna 

dok 
Externa 

dok 
Interna 

dok 
Externa 

dok 
Interna 

dok 
Externa 

dok 
Interna 

dok  
Externa 

dok 

På vilket sätt 
skapar rektor 
rutiner för hur 
elever och 
vårdnadshavare ges 
möjlighet att delta i 
kvalitetsarbetet? 

 
 

   
 

 
 

   

Hur leder rektor 
personalens arbete 
så att de kan 
använda lämpliga 
former för 
uppföljning och 
analys av 
utbildningen? 

 
 
 

       

Hur skapar rektor 
rutiner och former 
för effektiv 
dokumentation som 
ger en samlad bild 
av utbildningens 
kvalitet samt ligger 
till grund för analys 
och planering av 
utvecklingsinsatser? 

        

Hur sammanställer, 
kommunicerar och 
analyserar rektor 
resultaten av 
enhetens 
kvalitetsarbete? 
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På vilket sätt anger 
rektor i planeringen 
av verksamheten 
vad 
utvecklingsinsatser
nas mål förväntas 
leda till? 

        

På vilket sätt leder 
arbetet i 
ovanstående frågor 
till en helhet i 
rektors arbete med 
det systematiska 
kvalitetsarbetet? 

        

 
 
 
 
 
Exempel på externa  
dokument 

 

 
Exempel på interna  
dokument 

 

	  

	  


