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Sammanfattning 
Abstract 
 

Syftet med denna uppsats var att ge en bild av hur ett antal skolledare upplever pedagogisk kvalitet. Intervjuer och 
observationer har legat till grund för undersökningen som gjorts. Undersökningen inriktade sig på den process som 
ligger bakom utvecklandet av kvalitet inom skolan. Denna process har sedan beskrivits och analyserats med hjälp av 
olika teorier som har med förändringsarbete  att göra. I huvudsak har House (1981)  tre perspektiv på förändring 
legat tillgrund för analyserna. De tre perspektiven är det kulturella, det teknologiska och det politiska. 
 
Utifrån de observationer och intervjuer som gjorts framkom  att pedagogisk kvalitet är ett komplext begrepp. 
Lärarnas arbetsmetoder och måluppfyllelse kan sägas vara exempel på viktiga faktorer för  pedagogisk kvalitet. Det 
framkommer också i undersökningen att det finns flera intressegrupper som den pedagogiska kvalitén riktas emot 
och att detta just gör begreppet så komplext. Samsyn och delaktighet är viktiga faktorer  för att utveckla kvalitén i 
skolorna. Utvecklingsprocessen, som skolledarna beskriver, skiljer sig något beroende på att de har olika prioriterade 
mål men det finns gemensamma faktorer. Skolledarnas intentioner med utveckling kan beskrivas med som en 
blandning mellan två av de tre perspektiven som House (1981 ) redogör för, nämligen det teknologiska- och det 
kulturella perspektivet. Den process som sedan beskrivs av skolledarna är mer inriktad på det politiska perspektivet. 
Detta kan antagligen förklaras av att man ser skolledarnas roll utifrån de många intressenter som vill ha inblick i 
skolan och dess kvalitet vilket gör att skolledarna vill tillfredsställa många behov. 
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Kapitel 1 
 
En förändrad skola 
 
Bakgrund 
 
Under våren 2002 började jag planera för min kommande C-uppsats i pedagogiskt arbete. Då 
jag har en projektanställning på Skolverket under år 2002 som administratör av ett projekt 
med inriktning på skolkvalitet blev jag intresserad av att studera skolutveckling och det 
kvalitetsarbete som syftar till en önskad utveckling av skolan. Varje kommun och varje 
enskild skola skall årligen upprätta en kvalitetsredovisning vilket gör begreppet pedagogisk 
kvalitet aktuellt. Genom att intervjua skolledare vill jag närmare undersöka den process som 
ligger till grund för det kvalitetsarbete som bedrivs ute på skolorna samtidigt som jag vill 
belysa skolledarnas uppfattningar av begreppet pedagogisk kvalitet. 
 
Skolförnyelse och samhällsutveckling 
 
Ansvaret för skolan ändrades den 1 januari 1991 och förändringen i ansvar innebar en 
väsentlig förändring i ansvarsfördelningen för skolan. Kommunerna fick en ökad kommunal 
frihet vad det gäller hur verksamheten skall organiseras. Ett av skälen till de omfattade 
förändringar inom skolområdet som skedde uppgavs vara att föra ansvaret närmare dem som 
skall utföra arbetet. En annan avsikt med decentraliseringen av skolans styrning var att 
tydliggöra ansvarsfördelningen lokalt och nationellt mellan politiker, skolledare och 
lärare.(Skolverket,1997) 
 
Riksdagen och regeringen skall styra skolverksamheten genom att ange nationella mål. Inom 
de ramar riktlinjer som riksdagen och regeringen lägger fast skall kommunerna och andra 
huvudmän för skolan ha stor frihet att avgöra hur verksamheten skall genomföras. Skolans 
verksamhet skall följas och utvärderas. Uppföljningen och utvärderingen skall ge underlag för 
att bedöma om åtgärder behöver vidtas eller korrigeringar göras för att nationella mål och 
riktlinjer skall kunna upprätthållas och resultaten förbättras.  
(Prop. 1990/91:18) 
 
Skolans verksamhet kan sägas bygga på fyra hörnstenar: skollagen, timplaner, läroplaner och 
kursplanerna. Läroplanerna och kursplanerna skall ses som länkar mellan det uppdrag skolan 
har som samhällsinstitution och dem som i första hand berörs d.v.s. elever, lärare och 
skolledare. (SOU 1992:94) 
 
En likvärdig utbildning 
 
För att kunna kombinera en likvärdig utbildningsstandard över hela Sverige så har de 
nationella målen skärpts och gjorts tydligare. Som motprestation till den nya kommunala 
friheten kräver staten att kommunerna utövar tillsyn samt utvärderar verksamheten i 
förhållande till nationella och lokala mål. Samtidigt bildades ett nytt statligt ämbetsverk, 
Skolverket. Det nya verkets huvudsakliga uppgifter är utveckling, uppföljning, utvärdering  
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och tillsyn av skolverksamheten. För sitt nationella uppdrag är Skolverket beroende av att 
kommunerna redovisar sitt uppdrag vad det gäller uppföljning och utvärdering av 
skolverksamheten. Den nya ansvarsfördelningen ifrågasätts ibland i den allmänna offentliga 
debatten. Å ena sidan är åsikterna att staten, via Skolverket, lägger sig i kommunernas inre 
angelägenheter å andra sidan att kommunerna inte tar sitt ansvar och att det inte längre finns 
en likvärdig skola. (Skolverket, 1997) 
 
Regeringen har tagit fasta på kritiken angående den kommunala styrningen av skolan och 
redovisade skärpta statliga krav. Regeringen har i utvecklingsplanen (Skr 1996/97:112) uttalat 
att man ser allvarligt på bristerna i den kommunala styrningen och de följder detta kan få för 
de enskilda eleverna. Mot denna bakgrund vill regeringen ålägga all kommuner och skolor att 
göra regelbundna kvalitetsgranskningar av sin skolverksamhet. De redovisade 
kvalitetsrapporterna förväntas ligga till grund för utvecklandet av kommunens skolplan och 
därigenom vara det instrument för kvalitetsutveckling som skollagen kräver. Vidare förväntas 
kvalitetsredovisningarna leda till en ökad precision och konkretion i såväl de kommunala 
skolplanerna som i arbetsplanerna på den enskilda skolans nivå. Kvalitetsgranskningen på 
nationell nivå blir Skolverkets uppgift enligt riktlinjer från regeringen. Ansvaret för 
kvalitetsgranskningar på lokal nivå faller på enskilda kommuner och skolor. 
Kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring innebär att bedömningen av de verksamheter och 
prestationer som skolan bedriver i allt högre grad sätts i paritet till relationen till den enskilde 
elevens behov och resultat. ( ibid.) 
 
En decentraliserad skola 
 
Weiler (1983) redogör för tre tänkbara orsaker till en decentralisering av skolan: 
 
- Decentralisering som omfördelning av auktoritet, med motivet att öka den lokala makten. 
- Decentralisering som effektivisering, för att öka resurserna vid mobilisering av lokala 
   krafter. 
- Decentralisering för att öka undervisningens relevans och kvalitet. 
 
Dalin (1995) har analyserat andra länders decentralisering  av skolan och tycker sig kunna se 
ett flertal möjliga orsaker till en decentralisering. Produktivitet, demokratisering, relevans och 
kvalitet nämner författaren som viktiga orsaker. Dalin (1995) menar här att kvalitén inte ökar 
för att besluten tas på grundval av rationella forskningsdata om vad som är bra för  
undervisningen. Författaren menar att kvalitén ökar när det är välinformerade och 
välutbildade lärare som använder sin teori och kunskap och reflekterar över undervisningen. 
Den framtid som decentraliseringen har beror enligt Dalin (1995) mycket på om skolorna kan 
förändra kulturen då det bara är ramarna som kan definieras av centrala organ men inte vilken 
riktning decentraliseringen tar. Författaren menar vidare att element som de årliga 
utvecklingsplanerna och den interna utvärderingen lätt kan bli övningar och inte strategiska 
uppgifter som leder till skolans utveckling. 
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Skolledarens funktion 
 
Enligt 2 kap 2§ skollagen skall det för utbildningen finnas rektorer. Enligt samma paragraf 
skall 
- rektorn hålla sig väl förtrogen med det dagliga arbetet i skolan 
- rektorn särskilt verka för att utbildningen utvecklas 
 
Läroplanerna anger rektorns övergripande ansvar som ledare och chef för verksamheten i 
skolan. Ansvaret för uppföljning och utvärdering skall ha sin utgångspunkt i de nationella 
målen, skolplanen och den lokala arbetsplanen. Rektorn är en kommunal chef på samma 
villkor som andra chefer i den kommunala verksamheten. Riksdag och regering reglerar 
således rektorns befogenheter och skyldigheter. Statens skäl för denna reglering är enligt 
prop. 1990/91:18 det förändrade ansvaret för skolan vilket kommer av den förändrade mål- 
och resultatstyrningen vilket ger kvalitetsansvar på skolnivå. ( Skolverket, 1997) 
 
Tillståndet i den pedagogiska verksamheten. 
 
Staten beställer information varje år om tillståndet i den pedagogiska verksamheten genom att 
ålägga skolor att varje år genomföra ett pedagogiskt bokslut.  
 
1§. Varje kommun och skola skall årligen upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar som ett 
led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av skolplanen respektive 
arbetsplanen. 
 
2§. En kvalitetsredovisning skall innehålla en bedömning av dels i vilken mån målen för 
utbildningen uppnåtts, dels vilka åtgärder som behövs om målen inte har uppnåtts.  
(Utbildningdep.,2001) 
 
Lokal tolkning 
 
Varje kommun, skolområde, skolenhet och arbetsenhet kan göra sina egna prioriteringar och 
formulera sin egna specifika verksamhetsidé. Varje enhet får själv besluta om hur tilldelade 
resurser skall användas och vilka arbetssätt som skall användas. Till lärararbetets villkor hör 
anpassningen till diverse omgivningsfaktorer. I lärarpraktiken är undervisningsmålen ofta en 
efterkonstruktion d.v.s. de uppstår i medvetandet efter handlingen. (Dalin, 1995) 
 
Den lokala arbetsplanen är på många sätt den enskilda skolans explicita idéer kring de 
nationella läroplanernas mål och principer. De egna tankarna kan här ses som viktiga för att 
det formulerade skall kunna förstås och realiseras på ett bra sätt. Från det generella 
utvecklingsarbetet vet vi att människor måste använda sina egna tankar och erfarenheter som 
den huvudsakliga grunden i arbetet. Genom att den enskilda skolan stimuleras att diskutera de 
nationella målen, och söker de bästa medlen och vägarna dit, kan skolorna känna en större 
solidaritet. Lokalt läroplansarbete tycks därför vara ett klokt val som kommer att ge god 
avkastning de närmaste åren. (Tiller, 1999) 
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Syfte 
 
Syftet med denna studie är att ge en bild av hur kvalitetsutveckling inom skolan upplevs av ett 
antal skolledare och dessa upplevelser tolkas sedan med utgångspunkt från teorier om  
förändring och utveckling. Vidare vill jag belysa skolledarnas inställning till 
utvecklingsarbete och kvalitet. Underlaget för studien utgörs av skolledare som är ledare i 
nätverk som skapats för  kvalitetsutveckling. Dessa nätverk har skapats på initiativ av 
Skolverket för att en diskussion mellan skolledare skall hjälpa till att utveckla skolan i Sverige 
(bilaga 2). Genom att använda House (1981) teorier om förändring som analysmodell vill jag 
fördjupa förståelsen för hur förändringar och utveckling initieras i skolan med utgångspunkt i 
den strävan efter kvalitet som efterlyses från statligt håll Skolledaren har en viktig funktion i 
det förändringsarbete som sker varför deras roll i detta arbete kan ses som intressant att 
belysa. Följande frågeställningar kan precisera mitt syfte. 
 
Problemformuleringar 
 
1. Hur upplever skolledarna begreppet pedagogisk kvalitet? Vad menar de med pedagogisk 

kvalitet? 
 
2. Vilka intentioner har skolledarna med det kvalitetsarbete som bedrivs? 
 
3. Viken roll spelar de själva i processen för att utveckla kvalitén på skolorna? 
 
4. Vilken betydelse har kvalitetsarbetet för utvecklingen av skolan? 
 
5. Hur kan utvecklingsprocessen beskrivas för att nå en högre kvalitet inom skolan? 
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Kapitel 2 
 
Begrepp och andra definitioner 
 
Teoriavsnittet inleds med en beskrivning av centrala begrepp som kommer att finnas med i 
detta arbete. Senare inriktas teoriavsnittet på teorier om utveckling och framförallt på den 
process som ligger bakom utvecklingen. 
 
Centrala begrepp 
 
Nedan följer en sammanställning av definitioner som kan vara relevanta att beakta i detta 
arbete då de finns med i bakgrunden och är mer eller mindre relevanta för detta arbete Dessa 
definitioner är gjorda för att läsaren lättare skall få insyn i vad jag menar när ett visst begrepp 
används. 
 
Kvalitet 
 
Kvalitet är ett vardagligt begrepp som är lätt att använda men svårt att definiera. 
Ordet kvalitet kommer från latinets ”Qualitas” som betyder ”av vad”. Det fanns flera antika 
författare som använde ordet i betydelsen ”beskaffenhet”. Det finns flera definitioner av 
kvalitet och en alltför ofta missvisande definition av kvalitet är att definiera det som 
”upfyllande av satta mål”. (Bergman & Klefsjö, 1995) 
 
Engelskans ”quality” missuppfattas lätt då det översätts till svenska. I svenska språket 
innehåller kvalitet en värdering. Enligt Nordstedts är kvalitet liktydigt med ”ett objekts goda 
egenskaper”. Detta gör att vi i Sverige uppfattar kvalitet som något som är åstadkommit av 
oss själva. Denna syn på kvalitet gör att uppfattningen blir subjektiv och inte upplevs på 
samma sätt från person till person. För att undvika förväxlingar mellan det vardagsspråkliga 
begreppet kvalitet och dess tekniska term används ibland sammansättningar som t.ex. 
kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. På svenska kan också kvalitet betyda beskaffenhet då 
vi värderar t.ex. att bomull och ylle är två olika tygkvaliteter. (Skolverket, 1998) 
 
Den definition som jag väljer av kvalitet i detta arbete har jag hämtat från Skolverket (2001) 
då det är de som utger allmänna råd för kvalitetsredovisning i Sverige och de som utövar 
tillsyn på skolorna. Skolverkets definition av kvalitet inom förskola och skola är en 
samlingsbeteckning för hur väl verksamheten: 
 
• uppfyller nationella mål. 
 
• svarar mot nationella krav och riktlinjer. 
 
• uppfyller andra mål, krav och riktlinjer som är förenliga med nationella målen. ( t.ex. 

skolplan, lokal arbetsplan, arbetslagens prioriterade mål). 
 
• kännetecknas av en strävan av förnyelse och ständiga förbättringar utifrån de 

förutsättningar som finns. ( Skolverket, 2001) 
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Definitioner av andra relevanta begrepp 
 
Ord som ofta förknippas med utveckling och kvalitet är uppföljning och utvärdering. För att 
tydliggöra definitionerna av dessa tar jag även här hjälp av de definitioner som Skolverket, 
(2001) föreslår. De har även en definition av kvalitetsredovisning vilket också kan anses vara 
relevant att redovisa i detta sammanhanget. Nedan följer definitionerna. 
 
Uppföljning: Uppföljning kallas det när man fortlöpande samlar in information för att 
beskriva verksamheten och dess förändringar när det gäller grundläggande förutsättningar, 
funktioner och resultat. 
 
Utvärdering: Utvärdering görs när man granskar och värderar särskilt utvalda delar av 
verksamheten gentemot överenskomna kriterier. 
 
Kvalitetsredovisning: Sedan 1997 är skolorna skyldiga att varje år lämna en skriftlig 
kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningarna skall innehålla en bedömning av i vilken mån 
de nationella målen för utbildningen har uppnåtts och en redogörelse för vilka åtgärder skolan 
avser att vidta om målen inte har uppfyllts. Redovisningen är ett led i den kontinuerliga 
uppföljning och utvärdering av verksamheten som föreskrivs i skollag och läroplaner. 
Skolverket, 2001) 
 
Insides kvalitet: Den kvalitet som beror på ledarskap, personalutveckling, samarbetsformer, 
rutiner, planering och styrning av verksamheten, definieras som insides kvalitet Dessa 
faktorer är viktiga för skolans utveckling, men tyvärr ganska osynliga och svårbedömbara, 
både för elever, föräldrar och politiker.(Eriksson, 1998) 
 
Utsides kvalitet: Det som är lättare att avläsa utifrån är personalens egenskaper och attityder 
och sätt att utföra tjänsten kan definieras som utsides kvalitet. Det är främst de frågor som 
hänger ihop med tjänsteutövandet, som avgör omdömet om skolans kvalitet. 
(Eriksson, 1998) 
 
Skolutveckling 
 
En historisk beskrivning visar att begreppet skolutveckling har mycket olika betydelser i olika 
kulturer. Själva begreppet har säkerligen sitt ursprung i amerikanskt tänkande. Det finns ett 
nära samband mellan samhällsutveckling i allmänhet och skolutveckling. En rad ändringar i 
samhället får direkt betydelse i skolan. (Dalin, 1994) 
 
Skolutveckling är svår att styra, vilket Nias m.fl.(1992) visade i en studie av fem 
lågstadiesskolor i England, Dessa skolors utveckling följde varken en viss ordning eller var 
rationell i linjär mening. 
 
De linjära tänkandet kring skolans utveckling måste förändras. Målet måste vara att skapa en 
dynamisk utvecklingsprocess där komplexiteten i skolan skall beaktas. Att utmana det 
”normala” tänkandet om skolutveckling kan leda till nytänkande och skapande av ett nytt 
paradigm. Förändringar är inte något som kan fastställas i förväg utan måste ha sin 
utgångspunkt i den aktuella skolan och dess kultur. De problem som uppkommer skall inte ses 
som motgångar utan skall leda till att nya initiativ. Erfarenheter kan då tas tillvara och 
påverka projektinriktningen och projektutformningen. Visioner är en förutsättning för  
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utveckling och för att formulera och konkretisera dessa krävs att man reflekterar över 
erfarenheter i den egna praktiken. I ett andra steg måste visioner ha tid för att kunna 
utvecklas, delas och förankras i personal gruppen. Det är också av största vikt att ett projekt 
gör både individuellt och kollektivt arbete synligt. Skolledningen är en viktig faktor för 
skolutveckling och bör vara väl insatt och intresserad av den utveckling som genomförs. 
Skolans utvecklingsprocess är ett komplext sammanhang där både individer, grupper och 
samhället agerar. 
(Fullan, 1993) 
 
Kvalitetstänkande 
 
Kvalitetstänkande innebär att  tänka i termer av ständiga förbättringar. Detta tänkande väcker 
behov av att fördjupa förståendet och att lära av den praktik som vi är en del av. Funderingar 
om vad som sker och vad som borde ske. Det tydliggör medvetandet om den roll skolan har i 
samhällets utveckling och den egna insatsens betydelse för den helhet som skolan ingår i. I 
denna utveckling är varje medarbetare betydelsefull genom sitt arbete och sitt engagemang.  
Successivt ökar förmågan att se, bedöma och besluta, så att kvaliteten hela tiden höjs. 
Det som utmärker kvalitetsarbete är en medveten strävan: 
 
- att tänka systematiskt. 
- att ständigt förbättra. 
- att förebygga snarare än reparera. 
- att riva hindrande strukturer. 
- att utveckla lärande på arbetsplatsen. 
- att kombinera känsla och intellekt. 
- att kontinuerligt följa och värdera kvaliteten. (Eriksson, 1998) 
 
Kvalitetssäkring 
 
Kvalitetssäkring förespeglar att man försöker säkerställa kvaliteten genom att vidta åtgärder. 
Att säkra kvalitet anses inträffa när man uppnår det man vill genom att fastlagda rutiner och 
åtgärdsplaner gör att man uppnår det som från början ville uppnås. Inom en sektor som t.ex. 
skolan där relationer och samspel är viktiga faktorer kan begreppet kvalitetssäkring sägas vara 
en relativt dåligt uttryck. Relationer och samspel är svåra att säkerställa ur kvalitetssynpunkt. 
Goda förutsättningar för interaktion kan dock underlätta. I skolan är kvalitetsutveckling ett 
mera relevant begrepp än kvalitetssäkring. (Eriksson, 1998) 
 
Mot en ny framtid i klassrummet 
 
En förändrad syn på undervisning 
 
Synen på lärande befinner sig i brytningstid. I det som kallas informations- och 
kunskapssamhället är lärande och kunskapsbildning frågor som görs mer synliga och centrala 
än någonsin tidigare. Den traditionella lärarcentrerade  och textbundna formen av 
undervisning håller på att förlora sin ställning som modell för hur kunskaper återskapas på ett 
tillfredsställande vis. Utbildningssystemet omprövar långsamt och ibland motvilligt sitt sätt 
att arbeta. Den nya informationstekniken  gör att lärande i stor utsträckning kommer att  
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handla om att behärska nya tekniker och dess användningsformer. Skola och utbildning är den 
socialt organiserade utvecklningszon som samhället erbjuder sina medborgare. Här träffas  
människor med skiftande bakgrund och med skiftande förutsättningar i mening att 
tillgodogöra sig delar av de kunskapssystem som skall tillgodogöras. Detta gör också att 
skolan befinner sig i ett dilemma mellan att tillfredsställa olika förväntningar. (Säljö, 2000) 
 
Förändringar som kommer att påverka undervisningen. 
 
Det finns flera centrala ”revolutioner” som kommer att påverka den värld vi lever i och 
därmed får de också konsekvenser för skolan i det 21:a århundradet och det sätt som 
undervisningen därmed bedrivs. Några av dessa revolutioner är kunskaps- och 
informationsrevolution och den internationella revolutionen. Den internationella revolutionen 
gör att folk vandrar mellan nationer och skapar därmed en ny politisk världsbild. Den 
mångkulturella skolan blir i och med dessa folkvandringar en realitet i dagens skola. 
Framtidens skola kommer att bli tvungen att se etnisk mångfald som en utbildningsmässig 
utmaning. Den mångkulturella aspekten kan utnyttjas kreativt i samband med  t.ex. 
ämnesplaner, undervisningsmetoder och inlärningsmetoder. Ett led i att anpassa skolan till en 
mer mångkulturell inriktning, är och kommer att i framtiden bli, att anpassa begrepp, 
aktiviteter, teman och ämnesenheter till olika kulturella och etniska perspektiv.(Dalin, 1995) 
 
Det livslånga lärandets konsekvenser 
 
Samhällets förändring både vad det gäller ekonomi och demokrati gör att vi har en ny syn på 
utbildning och lärande. Genom dessa förändringar får vi ökade krav på kompetens och 
lärande under hela livet. Kunskapsexplosionen och den teknologiska utvecklingen innebär att 
individerna inte en gång för alla kan inhämta den kompetens som behövs för yrkeslivet. Dessa 
nya förutsättningar ställer också krav på arbetsplatsernas organisationer då varje individs 
kompetenskrav stiger. Kunskapssamhället är inte längre en vision utan en realitet. Det 
livslånga lärandet är en angelägenhet för alla och det är viktigt även utanför det formella 
utbildningssystemet. Det formella systemet har dock en viktig uppgift att fylla genom att 
sträva efter en jämlik rekrytering och bryta betydelsen av den sociala bakgrunden. Andra 
frågor som är centrala i det livslånga lärandet är uppföljning och utvärdering de kunskaper 
som inhämtas.(Skolverket, 2000) 
 
Sammanfattning: Kapitlet om centrala begrepp och definitioner kan ses som en grund för 
fortsättningen av denna uppsats. Begreppet kvalitet i allmänhet och begreppet pedagogisk 
kvalitet i synnerhet är inte allt för lätta att ge en entydig förklaring. Att använda Skolverkets 
definition av pedagogisk kvalitet, som är en samlingsbeteckning av hur väl verksamheten 
uppfyller nationella mål men också en strävan efter ständiga förbättringar menar jag kan ge en 
bredare förståelse för kvalitetsarbetet i skolorna. Andra begrepp som nämns i kapitlet är också 
i högsta grad relevanta vid en diskussion om kvalitet. Den förändrade synen på undervisning 
och de konsekvenser som kommer av detta visar också vikten av en ständig förbättring av 
skolan. Nästa kapitel kommer att fokusera på intentionen, processen och de resultat som  kan 
förväntas av ett utvecklingsarbete. Olika sätt att se på utveckling kommer att presenteras 
tillsammans med olika modeller för hur en organisation kan fungera och vara uppbyggd. 
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Kapitel 3 
 
Avsikt, handling och reflektion 
 
De intentioner och processer som skall leda fram till en utveckling av skolan och som syftas 
att beskrivas i detta arbete kan sägas ske på flera nivåer inom skolan vilket jag ämnar 
återkomma till senare. Även om det i huvudsak är skolledarnas intentioner och de processer 
som dessa leder till som är i fokus kan det dock vara relevant att förtå hur den kollektiva 
nivån påverkar den enskilda läraren. För att få en bättre förståelse för hur skolan är uppbyggd 
och hur organisationen verkar så är det relevant att förstå de bakomliggande konsekvenserna 
och teorierna av denna process vilket detta kapitel försöker beskriva.  
 
Skolan som verksamhet 
 
Undervisning och fostran är i grunden en intentionell verksamhet d.v.s. verksamheten är 
avsiktlig. I regel föregås en sådan verksamhet av någon form av planering men bör också, för 
att vara meningsfull, utvärderas. För att en verksamhet skall kunna betecknas som pedagogisk 
så bör den vara avsiktlig. Alla avsiktliga handlingar är per definition planerade. Undervisning 
och fostran kan då ses som ett specialfall av en mer allmängiltig modell för mänskligt 
handlande. Detta mänskliga handlande kan sägas följa stegen: avsikt – handling – reflektion. 
Pedagogiskt handlande finns på flera nivåer. Den kollektiva nivåns viktigaste uppgift är att 
planera verksamheten och att utvärdera den. Den andra nivån är den individuella lärarnivån 
där läraren bedömer och planerar läroplanens förverkligande i klassrummet. Den tredje nivån 
den s.k. interaktiva nivån utgörs av det pedagogiska mötet mellan elev och lärare. Denna nivå 
kan sägas utgöra den pedagogiska verksamhetens kärna. På den fjärde nivån i den 
pedagogiska aktiviteten befinner sig eleven. Eleven själv bestämmer i denna nivå vilken 
kompetens han eller hon vill uppnå.(Uljens, 1997) 
 
Intentioner på olika nivåer. 
 
På den kollektiva nivån som utgörs av t.ex. nationella- och kommunala läroplaner är den mest 
övergripande planeringen. Den enskilda lärarens intentioner och planering bygger på fyra 
centrala frågor. Den första frågan är undervisningen mål vilket gör att läraren tvingas relatera 
de kollektiva målen med de personliga syften och den individuella pedagogik som läraren har. 
Den andra centrala frågan för läraren är att planera och att välja relevant innehåll. Det tredje 
centrala delområdet är lärarens val av representationsform. Den sista centrala frågan är att 
välja en representationsform som är förenad med frågor om lämplig undervisningsmetod och 
elevernas arbetssätt. (Uljens, 1997) 
 
Intentioner med utvecklingsarbetet. 
 
Det som sker på det skolpolitiska planet, som får konsekvenser för det som sker på den 
enskilda skolan och det som sker i det enskilda klassrummet, påverkas av internationella 
tendenser och strömningar av både politisk, ekonomisk och kulturell art. Inbyggda i denna 
utveckling ligger konflikter och motsättningar och en del av dem är knutna till styrning och 
kontroll. Utifrån en skolutvecklingsaspekt kan frågan ställas huruvida arbetet med de lokala  
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läroplanerna är en administrativ eller en pedagogisk fråga. Utifrån den situation som  råder 
vad det gäller styrning och kontroll är didaktiska insikter därför viktiga. 
(Bratdtzäg &Gundem, 1997) 
 
Alla olika didaktiska modeller har ett och samma tema, nämligen att förbättra 
undervisningens och inlärningens natur i teori och praktik. Didaktiken kan beskrivas utifrån 
två sidor, analys- och handlingsorientering. De två stora uppgifterna för didaktiken kan 
beskrivas på följande sätt: Undervisningsverkligheten skall beskrivas sådan den är och föreslå 
hur en bättre undervisning bör se ut. Deskriptiva analyser är viktiga då de undersöker den  
rådande skolverkligheten och undervisningsverkligheten. Handlingsorienterade eller 
preskriptiva formuleringar i sin tur är viktiga eftersom det kan förändra verkligheten. Inom 
dessa båda områden är det den konkreta undervisningen som ligger till grund för analys och 
planering av verksamheten och undervisningen. (Jank & Meyer, 1997) 
 
Undervisningens och lärandets didaktiska kvalitet har två integrerande men var för sig 
påverkbara inslag. Det ena har att göra med vad läraren undervisar om och vad eleven lär sig 
och den andra sammanhänger med hur läraren undervisar och hur eleven lär sig. I all 
undervisning och i all inlärning är det alltid något som behandlas. Med utgångspunkt i 
vetenskap och tradition väljs och sammanställs innehållet av de som formulerar läroplanen,  
kursplaner och lokala arbetsplaner. För innehållets del bör kunskapsutvärderingen innebära att 
mål- och arbetsformer analyseras med avseende på t.ex. följande målfrågor: Vilken är 
poängen med studierna? Vilken kvalitet av kunskapen skall eleven kära sig? Hur skall eleven 
lära sig innehållet? (Kroksmark, 1997) 
 
Den didaktiska arenan 
 
Det som är det mest angelägna att granska med hänsyn till kvalitet inom utbildningsväsendet 
är den didaktiska arenan vilken kan beskrivas som tre samverkande förbindelser mellan 
pedagog och elev, mellan elev och andra elever och mellan elev och stoff. Observation, enkät, 
intervju, dialog, diskussion och dokumentation måste användas för att systematiskt ge pålitlig 
information. (Alexandersson, 1996) 
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Utvecklingsprocessen 
 
Det finns flera sätt att beskriva den process som ligger bakom en förändring eller utveckling. 
Jag kommer här kortfattat presentera en del teorier om detta då de kan hjälpa mig att tolka de 
olika processer och styrningsfunktioner som utgör grunden för förändringar. Det linjära- och 
det dynamiska synsättet som Eriksson (1998) beskriver kan vara av relevans då de skiljer sig 
markant och torde kunna ges utrymme i de tankar som skolledarna har om utvecklandet av 
kvalitet. 
 
Det linjära och dynamiska synsättet på förändring 
 
Det linjära synsättet: En föreställning att man går från fastlagda mål och planer via process 
till resultat. De grundläggande antagandena är: 
 
- Målen startar utvecklingen. 
- Verksamheten kan planeras. 
- Utvecklingen är förutsägbar. 
- Målen kan preciseras. 
- Processen kan kontrolleras. 
- Resultaten är entydiga och mätbara. (Eriksson. 1998) 
 
Det dynamiska synsättet: En föreställning att mål och uppstår i samspel och som en 
konsekvens av handlingar. De grundläggande antagandena är: 
 
- Utvecklingen utgår från individen. 
- Verksamheten är komplex, har en inre dynamik där olika handlingar är integrerade i 

varandra. 
- Utvecklingen är oförutsägbar och osystematisk. 
- Målen uppstår under tiden. 
- Resultatet måste tolkas. 
- Verksamheten förstås via reflektion och dialog.(ibid) 
 
Målen som regler / målen som riktning 
 
Att en överliggande nivå anger breda mål som underliggande nivå sedan styckas sönder och 
formas till mer precisa mål kan sägas vara målstyrningens idé. Ett mål blir mer konkret och 
snävt ju längre ned du kommer från dem som satt de breda målen. Att följa målbeskrivningar 
ger sällan några positiva spår i kvalitetsutvecklingen. En stark styrning mot konkreta mål kan 
verka hämmande på den egna lusten att förbättra. Inom skolan har allt för många mål staplats 
på varandra. Målen kan vara av flera olika slag men kan sorteras i kvalitativa och kvantitativa 
mål. Kvantitativa mål: Mål som är svåra att formulera men relativt enkla att mäta. Ofta är 
dessa mål knutna till ekonomiska faktorer. Utvärderingen av dessa mål ser ut att vara enkla att 
förhålla sig objektivt till men det finns en stor risk att förhastade slutsatser dras av det som 
kvantifiserats. Kvalitativa mål: Mål som är lätta att formulera men svåra att mäta. Den 
utvärdering som följer av dessa mål tenderar att bli mer eller mindre subjektiv. Många av de 
nationella målen är av en sådan karaktär. Det finns en stor risk med mätbara och 
tidsavgränsade mål. För att kunna forma om mål och förnya dem krävs en accepterande 
attityd till förändring under tiden utveckling sker. Risken att stirra sig blind på de mål som till 
en början satts kan göra att vi inte ser det som sker bredvid oss. För att ett mål skall fungera  
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som en utvecklande kraft så måste målen vara mångtydiga, tänjbara och undflyende. 
Målarbetet kan på senare år sägas vara en kunskapsprocess mer än en prestationsprocess. 
(Ericsson, 1998) 
 
Mål, struktur och strategi 
 
Strategiska beslut är inriktade på framtiden och är ofta långsiktiga i sin karaktär. Målen inom 
utbildnings- och service sektorerna är normalt att se till att människor får utbildning eller att 
individens livssituation förbättras. Osäkerhet och konflikter rörande målsättningen är  
vanligare i t.ex. kommunala organisationer. Det som ofta är komplicerande är att de uttalade 
formella  målen inte är de enda eller ens de viktigaste mål som en organisation strävar efter att 
uppfylla. För att förstå kopplingarna mellan mål, struktur och strategi måste man se bortom, 
de formella uttalade målen och dess riktning. Skolorna får ofta kritik för att deras struktur inte 
är anpassad efter utbildningsmålen. Skolor har ofta andra och mindre synliga mål såsom 
förvaring och kontroll. Ett annat mål som skolan kan sägas ha även om det är tabu att prata  
om är att klassificera eleverna och kanalisera dem in i olika yrken. Skolan förkunnar 
hedervärda mål men strategi och målsättning formar struktur. Denna struktur är ofta ett 
skeende som är komplext och knappast märkbart. (Bolman & Deal, 1997) 
 
Strategier för utveckling 
 
Vid utveckling av en strategi är det enligt Hameyer & Loucks- Horsley (1984) fem faktorer 
som skall vara styrande: 
 
• Vad som är målet för förändringarna? 
• Vem som bör involveras i förändringarna? 
• Hur blir förändringarna i praktiken? 
• När är det avsett att förändringarna skall genomföras? 
• Vilka resurser skall sättas in? 
 
Utvärdering 
 
Begreppet utvärdering kan förefalla vara problematiskt och inte alla särskilt användbart då det 
sammankopplas med granskning och kontroll. Även om vi lever i ett decentraliserat samhälle 
med en målstyrd läroplan, som i sin tur leder till en nödvändig  kontrollutövning av 
myndigheter, kan vi skapa en möjlighet för utvärdering som inte är kontrollerande utan som 
kan ge underlag för utveckling. För att skapa en utvärdering som är användbar i en 
utvecklingsprocess så måste man se ett behov av utvärdering samtidigt som det ges möjlighet 
till en sådan. Lokal utvärdering är ett begrepp som ibland likställs med utvärdering som grund 
för utveckling. Det kan ibland vara missvisande då utvärdering på lokal nivån även innefattar 
utvärdering i ett kontrollmotiv. Kontrollmotivet finns idag på flera nivåer i skolsystemet och 
medan utvecklingsmotivet i första hand bör utövas av praktikerna själva vilket kan leda till en 
utveckling av didaktiken. (Rönnerman, 1998) 
 
Styrningsmodellen 
 
Den övergripande målstyrningsprincip kan sägas vara en styrningmodell som är hierarkisk. 
Det handlar om en överordnad myndighet med underordnade organ. Styrningsformen är 
byråkratiskt - administrativ och den högre nivån skalll utvärdera de resultat som den lägre  
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nivån presterar. Utvecklingen sker uppifrån och ner. Sättet att tänka är linjärt och har formen 
mål – medel. Det primära för ledningen blir administrativa uppgifter och den praktik ledaren 
befinner sig i blir ledningsstyrd. (Fuglestad, 1999) 
 
Utvecklingsmodellen 
 
Modellen inom en organisation som orienterar sig mot utveckling är organisk. Målen är inte 
statiska och kan inte på förhand sägas vara givna. Istället justeras målen genom kontinuerliga 
utvärderingar där både ramfaktorer och organisationens omvärld ingår i en helhetsbedömning.  
 
Utvecklingsprocessen blir en process i vilken utvecklingen startar underifrån och inifrån. 
Tankesättet är öppet, undersökande och prövande. Praktiken som ledaren befinner sig i blir 
samarbetsstyrd och inte ledningsstyrd. Skall man få igång utveckling och nyskapande, som är 
en lång och besvärlig process,  måste man betona de organiska mognadsprocesser som många  
olika inriktningar, där nya intentioner och arbetssätt inte kommer som påbud uppifrån. Att 
göra årliga kvalitetsredovisningar är ett uttryck för vetskapen om att  
dokumentationsprocessen kan effektivisera individens och kollektivets lärande. Att 
dokumentera det pedagogiska arbetet och att våga visa upp det, och att kunna diskutera det, 
skapar respekt utåt. (Fuglestad, 1999) 
 
 
Sammanfattning: De intentioner, processer och resultat som kan förväntas av ett 
utvecklingsarbete kan vara variera. Klart är dock att det som sker på det skolpolitiska planet 
får konsekvenser för den enskilda skolan men också för den enskilda läraren. De olika sätt 
som finns att se på förändring ger också en bild av hur processerna i ett utvecklingsarbete kan 
beskrivas. Viktigt är det att det finns en tydlig strategi för den utveckling som förväntas. I 
nästa kapitel kommer tre perspektiv att presenteras som kan tydliggöra de processer som 
ligger bakom en förändring. 
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Kapitel 4 
 
House tre perspektiv för att analysera processen i ett 
förändringsarbete 
 
Här presenteras de tre perspektiv som House (1981) anser kan förklara processer som har att 
göra med skolans förändring i undervisningspraktiken. De tre perspektiven House (1981) 
använder sig av är; det teknologiska, det politiska och det kulturella. Teoretiskt menar 
författaren att det inte finns några begränsningar på hur mångas perspektiv som kan 
förekomma med dessa tre perspektiv är de vanligast förekommande vid studier av 
förändringsprocesser. I vart och ett av det tre perspektiven framtonar skilda utgångspunkter 
för att  förklara aktiviteter i förändringsprocessen. House (1981) perspektiv kommer att 
användas som analysmodell för den utveckling som jag ämnar undersöka. Då de tre 
perspektiven har tydliga skiljelinjer kan de anses vara intressanta att använda vid en analys av 
de processer som skolledarna beskriver. För att ytterligare fördjupa förståelsen för hur skolan 
kan styras så presenteras även fyra olika styrningsformer för skolan avslutningsvis i detta 
kapitel. 
 
Det teknologiska perspektivet 
 
Inom det teknologiska perspektivet ses undervisningen som en form av produktion. Begrepp 
som input och output, flödesschema, ekonomi och effektivitet är vanligt förekommande i det 
teknologiska tänkandet. Det som gäller är i första hand är ekonomi och effektivitet värderas 
högt. De förändringar som sker kan sägas vara mekaniska till sin natur. Synen på 
undervisning och utveckling är förknippade med teknologiskt-rationellt tänkande. Lösningen 
på frågor om undervisning och utveckling är att utveckla metoder som är replikerbara och 
transfererbara till olika sammanhang. Genom produktionstänkandet väljs de mest effektiva 
medlen ut för att ge rationalitet och effektivitet och genom dessa medlen skall de i förväg 
givna målen uppnås. Undervisningen fokuseras på tester som kan identifiera och mäta 
kunskaper hos eleven vilket sedan kan ligga till grund för att effektiva metoder snabbt kan 
väljas för nå de uppsatta målen. Processen i ett teknologiskt perspektiv kan jämföras med de 
rationella tänkande som finns inom industrin där uppgifterna bryts ned i delar och 
tidsbestäms.(House, 1981) 
 
Det politiska perspektivet 
 
Inom det politiska perspektivet kan förhandling ses som ett centralt begrepp. Andra begrepp 
som är centrala är makt, auktoritet, konkurrens och tävlan. Förändringar sker därför att 
intressekonflikter tvingas fram genom oenighet. Genom att diskutera och förhandla nås 
kompromisser som löser oenigheter vilket i sin tur leder till förändring och utveckling. I det 
politiska perspektivet kan samarbete mellan olika grupper ses som problematiskt och det finns 
ingen automatik i att ett samarbete uppstår mellan grupper. Samarbete föregås i detta 
perspektiv av förhandlingar och kompromisser. På den individuella nivån sker förändringar 
genom att en individ påverkas av en annan individ. Skolans verksamhetsfält kan i det politiska 
perspektivet ses som uppbyggt av undergrupper bestående av skolledare på olika nivåer, 
lärare och elever. Den grupp, eller de grupper, som driver förändrings- och utvecklingsfrågor 
måste, för att utvecklingen ska bli framgångsrik, få stöd av andra grupper i sitt  
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utvecklingsarbete. Framåtskridandet utgör i det politiska perspektivet en process som utgörs 
av växelspel och tävlan i samarbete mellan intressegrupperna. Det politiska perspektivet är 
ofta använt vid analys av hur implementering av nya läroplaner sker i skolverksamheten samt 
för att tydliggöra interaktionen mellan olika myndigheter på olika nivåer.(House, 1981) 
 
Dalin (1994) menar att inom  det politiska perspektivet utvidgas fokus från det att gälla frågor 
om kvalitet i en viss förändringsaktivitet, till att gälla samspelet mellan en idé och de 
organisationer och miljöer som arbetar med just den aktuella idén. Vidare menar Dalin (1994) 
att det finns en rad studier som visar på att utmärkande drag för skolan som organisation har 
haft större betydelse för om en idé blir genomförd än kvalitén på innehållet i idén. Detta 
menar Dalin (1994) gör att det finns möjligheter att förklara varför en skolutvecklingsidé får 
genomslag och leder till förändring på en skola och inte en annan. 
 
Det kulturella perspektivet 
 
Inom det kulturella perspektivet är inriktningen på samhället det tongivande. Individer 
uppfattas som bundna till varandra genom överenskommelser. I en given kultur är det viktigt 
att det finns överenskommelser i tankesätten. Integriteten vilar på just sådana gemensamma 
tankesätt. Utifrån det kulturella  perspektivet ser man de deltagande, exempelvis lärare, 
skolledare och elever, som representanter för olika subkulturer. Genom förändringar tillför 
man sin kultur andra normer och värden som ett tillägg till den redan befintliga kulturen. 
Värden och normer kommer därefter att förklaras på ett annorlunda sätt när de tas i bruk i den 
nya kultur som uppstår. De konflikter och missförstånd som uppstår vid förändringar förklaras 
som definitioner av värden och de sociala och kulturella egenarter som deltagarna 
representerar anses vara viktiga i det kulturella perspektivet. Många studier har genomförts 
och visat att arbete som utförts i utvecklings- och förändringssyfte inte direkt medverkar till 
någon utveckling som är direkt observerbar. Arbetet sammansmälts istället med den reguljära 
verksamheten.(House, 1981) 
 
Dalin (1994) menar att det inte bara är vad  som har utvecklats som kan återföras till den 
kultur som har utvecklat den utan också det som används av det som har utvecklats. För 
skolutveckling kan det innebära att olika kulturer inom skolan måste mötas för att ta del av 
varandras uppfattningar och värderingar. Genom diskussioner kan den egna kulturen tillföras 
nya insikter som kan leda till förståelse för olika värderingar och bidra till nya 
överenskommelser. 
 
Att använda House perspektiv som analysredskap 
 
För att förstå sociala fenomen och aktiviteter som framträder i processen kan de tre 
perspektiv, som House (1981) redogör för, användas som analysredskap. House menar dock 
att de individer som agerar inom en gemensam struktur inte behöver ha samma åsikter och att 
en fullständig samstämmighet inte behöver råda mellan inom de olika perspektiven. Det kan 
vara så att  två individer som agerar utifrån det politiska perspektivet kan ha olika 
uppfattningar om en företeelse beroende på från vilken nivå de närmar sig företeelsen. 
Nivåerna kan vara t.ex. nationell nivå och lokal nivå. (House, 1981) 
 
Många av de reformer som genomförts har antagit att undervisning av elever enbart är en 
teknologi med en specifik metod som det gäller att finna och förändra. I det teknologiska  
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perspektivet förskjuts auktoriteten i undervisningen från lärarna till aktörer utanför skolan 
som utvecklar verktyg och metoder för undervisningen. Lärarna ses här som  
verktyg för att implementera andras idéer. Företrädarna för det teknologiska perspektivet 
anser att förändringar är relativt snabba av sin natur och kan initieras utifrån. Att se 
förändringar som ett resultat av en rörelse inom skolan kan sägas vara tankar från de som 
förespråkar att undervisning kan ses som ett hantverk. Tyst kunskap och  erfarenheter 
förvärvas genom att aktivt delta i verksamheten inom ett visst kunskapsområde. 
I den kulturella strategin kommer förändringarna att inriktas på värderingar och lärarnas 
medvetenhet om sina värderingar samtidigt som kongruensen med skolans kultur är viktig. 
Även krafter som verkar för en långsiktig förändring av lärarnas kultur kan sägas vara centralt 
i en kulturell strategi för förändring. En politisk strategi kommer att ha sin utgångspunkt med 
fokus på förhandlingar och gemensamma överenskommelser med de som deltar i 
förändringen. (House, 1981) 
 
Nedan följer en sammanfattning av de tre perspektiven som hämtats från Fahlén (2002): 
 
Sammanfattning: 
 
Förändringsperspektiv Grunddrag i förändringsprocessen 

 
Teknologiska perspektivet Produktion är ett centralt begrepp i 

undervisningspraktiken. Ekonomi, rationellt 
tänkande  och effektivitet är nyckelord. Målen 
skall snabbt uppnås via effektiva medel och 
metoder. Förändringar kan ses som mekaniska 
processer. 

Politiska perspektivet Förhandling är ett centralt begrepp. 
Förändringar ses som processer där olika 
intressenters uppfattningar ligger tillgrund för 
att kompromisser uppnås. 

Kulturella perspektivet Genom överenskommelser ses individer 
bundna till varandra. Normer och värden som 
är gemensamma ger gruppen dess kultur. 
Förhållandet till andra kulturers grupper är 
kritiskt. 

 
 
 
Fyra teorier om skolans styrning 
 
För att ytterligare vidga förståelsen för de olika former som kan ligga till grund för en  skolas 
styrning och hur det yttrar sig i vardagspraktiken presenteras nedan Berg, Nytell & 
Söderbergs (1998) fyra teorier om skolans styrning. Dessa kan vara till hjälp för att förstå de 
komplexa vägarna för att nå de mål som finns satta, samtidigt som de kan ge en större 
förståelse för de perspektiv som House (1981) använder för att beskriva processen i ett  
utvecklingsarbete. 
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Regelstyrning kan definieras av att de som arbetar i skolan får direkta order om vad som 
skall utföras. Detta kan t.ex. vara direkta anvisningar om hur arbetet skall  utföras från 
politiker nivå. Regelstyrningen kan exemplifieras av att arbetstider, timplaner, och 
resursfördelningen sker från politiskt håll. I det extrema fallet gör regelstyrningen att lärare  
och skolledare inte får någon möjlighet att påverka det som sker och inte behöver ta några 
egna initiativ. 
 
Resultatstyrning utgår från att det som eleverna lär sig skall kunna utvärderas. Hur ett bra 
resultat skall uppnås lämnas till de professionella att besluta om. En hög grad av autonomi 
kan sägas vara grunden i detta sätt att styra. 
 
Ramstyrning innebär att de professionella kan välja innehåll och arbetsform. Det finns dock 
vissa specificerade ramar som inte får överskridas. 
 
Målstyrning är en styrform som tillåter de professionella att tolka och utveckla 
målbeskrivningar i styrdokumenten. De medel som den professionella väljer för att nå dessa 
mål väljs fritt.(Berg, Nytell & Söderberg,1998) 
 
Sammanfattning: House (1981) beskriver tre olika perspektiv för att förklara processer som 
har att göra med skolans förändring i undervisningspraktiken. De tre perspektiven är de som 
är vanligast framträdande men det finns dock inga begränsningar för hur många perspektiv 
som kan framträda. De tre perspektiven har skilda utgångspunkter. Skolans styrning kan sägas 
grunda sig på fyra olika teorier. Regelstyrning, resultatstyrning, ramstyrning eller 
målstyrning. 
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Kapitel 5 
 
Kvalitativ metod – fenomenografisk ansats 
 
Den metod jag valt att huvudsakligen arbeta utifrån är en kvalitativ metod med vilken jag vill 
undersöka hur skolledare uppfattar pedagogisk kvalitet och kvalitetsutvecklingen inom skolan 
i stort men främst den egna skolans kvalitetsarbete. 
 
En kvalitativ metod avser att beskriva egenskaper, gestalta eller karaktärisera något. Det kan 
vara att studera hur människor upplever vissa situationer.(Kvale, 1997) Jag har inspirerats av 
den fenomenografiska ansatsen i mitt arbete. Enligt Larsson (1986) är det människors sätt att 
uppfatta sin omvärld som sätts i fokus inom den fenomenografiska forskningsansatsen vilket 
jag finner vara en passande utgångspunkt för mitt arbete. Larsson (1986) menar vidare att det 
handlar om att beskriva hur någon upplever något, ett fenomen. Den beskrivningen är inte, 
enligt författaren, till för att avgöra om något är falskt eller sant utan skall istället beskriva det 
man studerar och individens upplevelser av verkligheten. 
 
Förankring av datainsamlingsmetod 
 
Kontakten med skolledarna, som alla visade sig vara villiga att samarbeta med mig i denna 
uppsats, togs via personliga kontakter. I samråd mellan mig och  skolledarna kom vi fram till 
att denna uppsats även kan vara en länk i skolornas framtida kvalitetsarbete och den 
utveckling som det kan leda till. Då jag är intresserad att studera hela processen bakom 
kvalitetsarbetet i skolor utifrån skolledarens erfarenheter och reflektioner hoppas jag att så 
kan vara fallet med denna uppsats. Vid samtal med skolledarna har jag presenterat de 
infallsvinklar och den metod som var tänkt att använda för denna uppsats. Mina 
problemformuleringar och mitt syfte klargjordes även för de skolledare som deltar i min 
undersökning. Enligt Lantz (1993) skall en överenskommelse mellan intervjuaren och 
respondenten göras innan en intervju. Överenskommelsen skall, enligt författaren,  belysa 
betydelsefulla aspekter för den planerade intervjun såsom: syfte med intervjun, etiska frågor 
om anonymitet och ömsesidiga förväntningar. De betydelsefulla aspekterna som Lantz (1993) 
framför har jag tagit hänsyn till vilket gör att alla som ställde upp för en intervju i min 
undersökning har den erforderliga informationen om syftet och deras egen roll i detta arbete. 
 
Procedur 
 
Jag valde intervju och observation som datainsamlingsmetod. Kvale (1997) menar att 
intervjuer fungerar bra som hjälpmedel i förhållande till andra metoder. I fall där det görs 
deltagande observationer så kan intervjuer utgöra viktiga informationskällor. Kvale (1997) 
menar också att intervjuer inte behöver vara föremål för en metodisk analys utan att 
intervjuerna istället kan vara bakgrundsmaterial för det teoretiska arbetet, vilket ger belysning 
åt de diskuterade fenomenen. Den förförståelse som observationerna har gett mig vad det 
gäller skoledarnas sätt att diskutera kan anses vara viktiga för att förstå de tankar och 
resonemang som förs av de intervjuade skolledarna. Dessa diskussioner gjorde mig också 
mera nyfiken på att intervjua skolledarna om deras uppfattningar. Intervjuguiden (bilaga 1) 
utformades efter en teorigenomgång och den delades upp i olika valda kategorier. 
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 Lantz (1993) menar att innan själva datainsamlingen kan påbörjas bör intervjuaren 
genomföra provintervjuer som bearbetas för att klargöra om intervjun ger möjlighet att dra de 
slutsatser som intervjuaren önskar. Jag gjorde en pilotundersökning genom att göra en 
provintervju. Efter detta reviderades vissa frågor något då det i provintervjun framkom att de 
var oklara och svåra att förstå. Provintervjun har inte använts i resultatet av undersökningen. 
Observationerna har gjorts på de olika träffar som nätverken har haft under första halvåret av 
2002. Då jag under mina observationer har studerat ungefär ett hundra skolledare så har jag 
fått en bra förförståelse för hur skolledarna tänker och reflekterar runt begreppet pedagogisk 
kvalitet. Observationerna har hjälpt mig att formulera frågor samtidigt som de ger den teori 
som jag läst en vidare innebörd. Observationerna redovisas inte enskilt i resultatet. Den 
kunskap och erfarenhet  som jag erhållit genom att närvara vid nätverkens träffar använder jag 
som bakgrund vid tolkning av intervjusvaren vilket kan ha ökat min förståelse för 
skolledarnas sätt att resonera vid intervjuerna. 
 
Urval 
 
Urvalet sker inte alltid bäst slumpmässigt, utan det kan vara till fördel att sprida intervjuerna 
till speciella grupper eller personer för att få med olika uppfattningar (Larsson, 1986). Då jag 
själv är med och dokumenterar de nätverk, som tidigare nämnts, har jag valt skolledare med 
olika bakgrund. För att kunna ge en bra bild av skolledarnas syn på kvalitetsutveckling 
tillfrågades 8 skolledare med ansvar för olika skolor inom tre kommuner. Alla de personer 
som valdes ut ingår i de  nätverk som är skapade på initiativ av Skolverket. Dessa nätverk 
syftar till att en kvalitetsutveckling skall leda till skolutveckling. Sammanlagt skapades 16 
nätverk under senare delen av 2001 varav ett har upphört. Varje nätverk består av cirka 10 
skolledare och har en nätverksledare. Av dessa 15 nätverksledare valdes 8 stycken ut då de 
representerar olika årskurser inom skolan. Att jag endast intervjuade fem skolledare kan ses 
mot bakgrunden att intervjusvaren  till viss del  liknande varandra. Vidare infanns sig en 
känsla av att intervjuobjekten hade vissa åsikter som var så specificerade till den aktuella 
skolan att det delvis inte tillförde min undersökning något nytt. Atkinson & Hammersley 
(1995) menar att man som intervjuare måste ställa sig frågan om ytterligare intervjuer för 
undersökningen framåt. Vidare menar författarna att det kan infinna sig en mättnad vilket gör 
att den som genomför intervjuer bör fundera på om det finns någon anledning att fortsätta 
intervjua om de nödvändiga data som behövs för undersökningen redan finns tillgängliga.  
Atkinson & Hammersley (1995) menar också att en gräns för intervjuande måste dras vi en 
viss tidpunkt för att den som intervjuar skall tappa intresset och fokus på det som från början 
var tänkt. Den mättnad, som jag ansåg infann sig, kan säkerligen bero på att skolledarna har 
använt sig av gemensam litteratur i de olika nätverken. En annan orsak till mättnaden kan 
också ha sin grund i att skolledarna väljer att följa de definitioner och de råd som Skolverket 
ger ut. 
 
Intervjupersoner 
 
I undersökningen ingick fem skolledare, tre kvinnor och två män. Deras ansvar som 
skolledare var  alltifrån förskolan till de frivilliga skolformerna.  Den genomsnittliga tiden de 
arbetat som skolledare var 10.9 år. I de intervjuer som gjordes ställdes samma frågor till alla 
oavsett vilka årskurser som personen var skolledare för. Nedan följer en tabell som gör det 
lättare att följa de svar som redovisas i resultatdelen samtidigt ger den en kort beskrivning av 
intervjupersonerna. Skolledarna ges ett fingerat namn, från A till E, för att undanröja deras 
verkliga identitet. 
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Skolledare 
 

Årskurs Antal år som skolledare 

Skolledare A Årskurs 7-9 10 år 
Skolledare B Årskurs 6-9 16 år 
Skolledare C Komvux 20 år 
Skolledare D Årskurs F-6 1 år 
Skolledare E Årskurs F-9 7 år 
 
 
Bearbetning av intervjumaterialet 
 
Vid bearbetning av intervjuer inom den fenomenografiska ansatsen grundas beskrivningarna 
empiriskt genom de olika sätt som  fenomenet studeras, i detta aktuella fall hur processen 
bakom kvalitetsutveckling uppfattas (Larsson, 1986). Ordagranna utskrifter gjordes av 
samtliga intervjuer och efter det gick jag igenom var och en av frågorna för att förbereda 
bearbetning och tolkning. Bearbetningen av materialet från intervjuerna var i huvudsak 
kvalitativ. Under resultatavsnittet har de svar kategoriserats som jag ansåg vara möjliga att 
kategorisera 
 
Efter redogörelsen av resultatet från skolledarnas upplevelser har jag valt att fokusera på 
skillnaderna och likheterna i skolledarnas upplevelser för att på så sätt beskriva de 
bakomliggande tankarna och processerna som ligger bakom den tänkta kvalitetsutvecklingen. 
Larsson (1986) anser att det är viktigt att tolka innebörden av intervjupersonernas uttalanden 
och ta hänsyn till  kontexten för att förstå innebörden vid analysen. Detta har jag försökt att 
beakta då en diskussion gjordes utifrån resultatet av de intervjuer som genomfördes och de av 
mig valda, teorierna. I resultatdiskussionen har också de observationer som jag gjort legat till 
grund för de tolkningar som jag gör i diskussionen. 
 
Validitet 
 
Med validitet avses om undersökningen mäter det som den avser mäta (Breakwell, Fife-
Schaw & Hammond, 1995). För att beskriva ett antal skolledares syn på kvalitet och de 
processer och tankar som detta begrepp skapar gjordes en undersökning med ett antal 
intervjuer med skolledare med ansvar från alla delar av skolan, från förskolan ända upp till 
gymnasiet. Inom den fenomenografiska ansatsen eftersträvas att studera individernas 
upplevelser av verkligheten, utan att studera om något är sant eller falskt. Då mina frågor 
anpassats till det syfte som denna undersökning har så kan validiteten anses vara relativt stark 
 
Reliabilitet 
 
Relabilitet visar bland annat undersökningens tillförlitlighet.(Breakwell, Fife-Schaw & 
Hammond, 1995). Enligt den fenomenografiska ansatsen finns det, som tidigare beskrivits, 
inget rätt svar eller mer lämpliga svar än andra, vilket det således inte heller fanns för de 
intervjupersoner som ingick i den undersökning som genomfördes. Detta kan i viss grad ses i 
resultatet där intervjupersonernas svar flera gånger är väldigt olika. Noggrannhet genom att 
göra ordagranna utskrifter ökar tillförlitligheten i undersökningen vilket således gjordes. 
Vidare kan de observationer som gjorts av nätverk, som skapats för att utveckla skolan och 
dess kvalitet, ligga till grund för att öka tillförlitligheten av de resultat som redovisas. 
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Kapitel 6 
 
Skolledarnas uppfattningar om pedagogisk kvalitet 
 
Inledningsvis i resultatdelen redovisas skolledarnas svar under olika rubriker för att sedan i en 
jämförelse redovisas och fokuseras på de tre perspektiv på utveckling som valts som 
analysmetod i denna uppsats. Även de andra frågeställningarna som utgör syftet för denna 
uppsats kommer behandlas. Jag har följt rubrikerna i intervjuguiden (bilaga 1) vid redovisning 
av resultatet och gjort understrykning där en ny fråga redovisas för att på så sätt underlätta för 
läsaren. Skolledarnas upplevelser av kvalitetsutveckling belyses med citat hämtade från 
intervjuerna. De fem skoledarnas anställningstid varierar från ett år till tjugo år. De 
intervjuade personerna består av tre kvinnor och två män. Spridningen i skolledarnas ansvar 
sträcker sig från förskolan till de frivilliga skolformerna och en av de fem intervjuade är 
skolledare för en friskola. Resultatet kommer att redovisas under följande huvudrubriker: 
 
• Intentioner med kvalitetsarbetet. 
• Processen i kvalitetsarbetet. 
• Att mäta och kontrollera kvalitet. 
• Långsiktiga och kortsiktiga mål med kvalitetsarbetet. 
• Den fortsatta utvecklingen. 
 
Skoledarnas intentioner med kvalitetsarbete 
 
Uppfattning om pedagogisk kvalitet 
 
På frågan om hur skolledarna uppfattar pedagogisk kvalitet är svaren ganska skilda men det 
finns en viss konsensus i deras svar. Skolledarna är överrens om att det är ett komplext 
begrepp som behöver eftertanke. Tre av de fem skolledarna menar att pedagogiska kvalitet är 
att lärarna har  bra och flexibla arbetsmetoder. 
 
Skolledare B utrycker sig på följande sätt: 
 
”Jag tänker att om man som lärare kan hitta rätt arbetsmetod vid rätt tillfället med rätt 
elevgrupp då har man uppnått maximal kvalitet. Då kan man skapa en inlärningssituation och 
den bygger ofta på relationer som gör att eleverna får en bra lärmiljö vilket gör att eleverna 
lär sig mycket. Förutsättningar för ett gott lärande känner jag är kvalitet.” 
 
Skolledare C  menar att pedagogisk kvalitet är: 
 
”Undervisningens kvalitet är beroende av de arbetsmetoder som man använder. Kvalitén på 
de pedagogiska arbetsmetoderna.” 
 
Ett annat uttryck för pedagogisk kvalitet menar skolledare E är att: 
 
”Att lärarna och personalen i förskolan orkar och vill utveckla sitt arbetssätt för att bättre 
möta de behov som barn har idag,  för det är inte samma sak idag som det var för fem år 
sedan. Att hitta stimulans till att vilja utveckla sig och sitt arbete. Kvalitet och kvalitetsarbete  
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är att man hela tiden ser över det man håller på med och hela tiden försöker förbättra och 
förändra så att man når målen på bästa sätt och att eleverna blir godkända i så hög 
utsträckning som möjligt.” 
 
Vidare påpekar flera av de intervjuade att följa och nå uppsatta mål kan sägas vara pedagogisk 
kvalitet. En gemensam kunskapssyn och mångfald i undervisningen är andra ord som används 
för att uttrycka pedagogisk kvalitet. 
 
Att använda och ta hänsyn till begreppet kvalitet för att utveckla skolan är viktigt menar alla 
utom en av de intervjuade. Den som inte var så positiv till begreppet kvalitet inom skolan var 
skolledare E som uttryckte det på följande sätt: 
 
”Kvalitet är ett begrepp som mycket visar på mätbarhet och det är svårt i vår verksamhet. 
Kvalitet skall kanske inte användas i skolan utan istället borde vi prata om skolutveckling för 
det känner sig personalen sig mer hemma i. Kvalitet ger känslan av produkt och mätbarhet 
och det fungerar inte inom skolan.” 
 
Problematiken med begreppet kvalitet framkommer i intervjuerna men de fyra övriga  
skolledarna menar att det är en viktig del i utvecklingen. Problematiken kan belysas med 
följande citat från skolledare B: 
 
”Vi diskuterade med föräldrarna om man kan säga att eleven har gått i en skola med hög 
kvalitet även fast eleven inte har nått de nationella kunskapsmålen. Alla fick delta i 
resonemanget. Vi ansåg detta, om eleven går ut skolan med någorlunda gott självförtroende 
och har kvar sin självkänsla och har uppnått de individuella målen och att föräldrarna har 
varit med i processen. Vi vill  hålla levande diskussioner för att få en klarare bild av kvalitet 
även fast alla har en egen bild av vad som är kvalitet.” 
 
Skolledare D svarade att det kan vara viktigare för dem att fokusera på kvalitet då de behöver 
locka till sig bra medarbetare och elever. Skolledare B menar att det är målen som styr skolan 
och att detta leder till en diskussion om kvalitet. Att fokusera på kvalitet kan ge en bättre och 
konkretare beredskap när något händer enligt skolledare A. 
 
Intentioner med kvalitetsarbetet 
 
Intentionerna med det kvalitetsarbete som bedrivs ute på skolorna kan sägas skilja sig mellan 
skolorna. Skolledare A menar att fungerande arbetslag är det viktigaste, då de kan minska 
arbetsbördan och därmed höja kvalitén på undervisningen. Elevernas möjlighet att påverka 
undervisningen har hög prioritet på en annan skola och skolledare B menar att: 
 
”För att skolan ska  ha en hög kvalitet måste eleverna få välja och få möjlighet att påverka. 
Vilka val passar mig? Ett brett utbud. Valfrihet under viss styrning. Individuellt anpassad 
påverkan.” 
 
Att uppfylla de mål som finns uppsatta både lokalt och nationellt menar skolledare D är den 
aktuella skolans intentioner. Att integrera utvecklingen i det dagliga samarbetet menade 
skolledare E var deras intention med kvalitetsarbetet och beskriver det på följande sätt: 
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”Det är att se över fortlöpande vad gör vi? Hur går det? Var är vi just nu? Vad är det som 
inte fungerar? Vad är det som fungerar bra? Och sen göra mer av det som fungerar bra. Det 
är huvudsyftet egentligen och att få det bli något som sker i det dagliga arbetet och att det 
inte blir något som man gör en gång om året.” 
 
Uppvisande av kvalitet 
 
På frågan om för vem skolan skall uppvisa en god kvalitet skiljer sig inte svaren nämnvärt. 
Det är främst för eleverna och för föräldrarna men även andra intressegrupper såsom politiker 
nämns. Skolledare A uttrycker sig på följande sätt: 
 
”För eleverna. Självklart även för föräldrar som har intresse av vad som sker i skolan och 
även för politikerna  som har förväntningar på de ekonomiska investeringarna i våra skolor. 
Det är för elevens skull vi är anställda.” 
 
Skolledare C uttrycker liknande tankar: 
 
”Naturligtvis är politikerna intresserade av skolans kvalitet. Eleverna är våra kunder och 
måste ju känna av att vi har god kvalitet d.v.s. svara upp mot deras krav och behov. 
Skolverket är också med på det här. Barn och utbildningsnämnden och elever skolverk och 
även personalen även om det är de som skall stå för att metoderna förfinas och att 
verksamheten höjs. ” 
 

 
 
Processen i kvalitetsarbetet 
 
 Svaren på fråga åtta och nio har slagits ihop då svaren till stor del går in i varandra och därför 
att skolledarnas upplevelser av hur skolan och personalen arbetar med kvalitet framkommer 
på ett bättre sätt då de redovisas tillsammans 
 
Det egna kvalitetsarbetet 
 
Vad det gäller skolledarnas uppfattning om deras egen roll i kvalitetsarbetet skiljer de sig från 
varandra. Att vara en pådrivare i processen nämns av en skolledare som viktigt för 
kvalitetsarbetet medan en annan menar att den egna rollen är väldigt viktig. 
 
 
 

Sammanfattning: Att lärarna har bra och flexibla  arbetsmetoder anses av flera vara 
pedagogisk kvalitet. Att hela tiden förbättra och förändra för att nå de mål som är satta är ett 
annat uttryck för pedagogisk kvalitet. Begreppet kvalitet anses av fyra skolledare vara viktigt 
att ta hänsyn till för den fortsatta utvecklingen av skolan. De intentioner som skolledarnas har 
skiljer sig från skola till skola men att kvalitetsarbetet integreras i det dagliga arbetet och att 
nå de mål som varje skola har satt upp, kan sägas utgöra en bas för deras intentioner. 
Skolledarna menar att det främst är för eleverna som skolan skall uppvisa en god kvalitet men 
att det även finns andra intressenter såsom föräldrar och politiker.  
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Skolledare C menar att rollen är av stor betydelse och säger: 
 
”Den är jätteviktig. Väldigt mycket av det som vi i ledningen bestämmer som visar på vikten 
av att arbeta med utveckling, om vi betonar utvecklingsfrågor och utvärdering och planering   
 
av utveckling  och diskuterar hur vi kan utvecklas så ges det mera utrymme i de olika 
arbetslagen. Vi kräver att få in olika planerings underlag från personalen. Hur tänker 
personalen arbeta med målen som finns satta för verksamheten? Detta är en starkt styrande 
roll. Hade vi inte haft vårt program för kvalitetsutveckling så hade vi inte alla kommit så här 
långt för det  bidrar till att diskussioner förs som man inte skulle ta sig tid till om vi inte 
påvisade att det är nödvändigt för verksamheten.” 
 
Att få personalen medveten om att utveckling är viktigt anser flera av skolledarna. Att verka 
genom personalen vad det gäller framdrivandet av en utveckling påpekar flera av de 
intervjuade är av stor betydelse. Skolledare B uttrycker sig på följande sätt: 
 
”Min roll är mycket mot personalen, jag jobbar genom personalen. Kan jag stimulera 
personalen så att de trivs och får utvecklas så inbillar jag mig att de förhåller sig på samma 
sätt till sina elever.” 
 
Skolledare A  anser sig inte vara så duktig på att driva kvalitetsarbete utan lägger kraften på 
att få gruppen att fungera tillsamman och vill ha substans i det arbete som bedrivs och verkar 
genom att vara pådrivare vilket beskrivs på följande sätt: 
 
”Jag kan inte säga att jag på något sätt är en duktig ledare att driva kvalitetsarbete. Det finns 
de som är bättre. Kvalitetsarbetet blir ytligt om inte gruppen är med . Gruppens behov styr. 
Fina papper är inte mycket värt om inte gruppen är med. Hyllvärmare är inte bra eller att 
visa upp för politiker för att få behålla sitt uppdrag.” 
 
Kvalitetsarbetet i praktiken 
 
Det kvalitetsarbete som bedrivs på skolorna beskrivs på olika sätt vilket kan ses i skolledarnas 
sätt att beskriva det praktiska arbete med kvalitet. En skola arbetar med att utbilda vissa i 
personalen medan en annan skola fokuserar på vissa utvalda områden såsom normer och 
värdegrund. En skolledare menar att de inte kommit så långt i sitt arbete men att arbetet med 
den lokala arbetsplanen skall vara ett led i arbetet med kvalitet. 
 
Skolledare D  för friskolan arbetar i ett projekt som initieras av friskolornas riksförbund och 
beskriver det på följande sätt: 
 
”Konceptet är att ett antal på varje skola utbildas i vad som är kvalitet, Hur mäter man detta? 
Sedan gör man en självskattning av den egna skolan och där är personal, elever och 
föräldrar svara på i stort sett samma frågor och de här svaren skickas till didaktikcentrum, 
sen gör vi samma värdering av en annan skola och ställer samma frågor som vi själva har 
ställt. Efter det gör didaktikcentrum en sammanställning av det här och då får vi se 
utvecklingsbehov, styrkor och problem som vi måste arbeta vidare med”. 
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Skolledare B beskriver deras kvalitetsarbete på följande sätt: 
 
”Varje år går vi ut med en enkät till all personal och de får tala om relationer och trivsel och 
hur man upplever att eleverna får inflytande i sin undervisning. Relationer med skolledningen 
o.s.v. Den är en stor bit för den fyller alla personal i .  En enkät går också ut till eleverna med 
frågor som rör mobbning, medinflytande o.s.v. Det är en del av det hela och dessa följs upp. 
Vi har också arbetsgrupper som arbetar med vår kvalitetsredovisning. De är sammansatta av 
alla personalkategorier på skolan. Städerskor och föräldrar är med. Arbetsgruppen 
brainstormade för att fokusera på begreppet kvalitet och vad som skall finnas med i en 
kvalitetsredovisning. Efter detta har jag strukturerat materialet och även arbetat vidare med 
frågor som varit svåra att svara på. Vi skickade ut dessa frågor till arbetslagen och eleverna 
för att diskutera dessa frågor och komma med svar. Vi måste samordna allt. Ett bollande 
fram och tillbaka. Kompetensutvecklingsplanen ligger också i kvalitetsredovisningen för att  
den skall vara en utvärdering för hela året och sedan sen skall nya målsättningar finnas med 
och sen gör man en planering för nästa år . När organisationen sen skall göras på våren 
bygger vi vidare på kvalitetredovisningen.” 
 
Att fokusera på vissa områden förefaller flera av skolorna göra då skolledarna beskriver hur 
de bedriver sitt kvalitetsarbete. Skolledare A uttrycker det på följande sätt: 
 
”Vi har fokusering på vissa områden. Vi har under fyra års tid haft samma lokala arbetsplan 
och haft fokusering på två olika saker, normer och värden och elevernas ansvar och 
inflytande skall öka. Enkäter och intervjuer sammanställs och ligger  som grund för det 
fortsatta arbetet.” 
 
En skolledare lägger ut visioner och mål till personalen ”Vi arbetar med en modell som är lite 
BSC1 ( Balanced Score Card). Vi i ledningsgruppen arbetade fram en vision som vi sen 
förankrade. Lärarna, inte övrig personal, skrev grunden till en verksamhetsidé” 
 
Skolledare C säger sig inte ha kommit så långt: 
 
”Vi kommer under planeringsdagar i höst att sätta igång arbetet med den lokala 
arbetsplanen. Formulera målen och utvärdera dessa mål under vårterminen. Min roll i det 
hela som pedagogisk ledare är att försöka besöka lärare på lektioner prata med elever kolla 
av hur det ser ut och sen har lärarna i sina arbetsgrupper bestämt hur de ska jobba.” 
 
Viktiga faktorer i kvalitetsarbetet 
 
De faktorer som är viktigast för påverka den pedagogiska kvalitén enligt skoledarna kan 
sammanfattas i ord som människor, samsyn och delaktighet. Även de arbetsmetoder som 
lärarna använder lyfts fram av två av de intervjuade.  
 
Skolledare A menar att det viktigaste är : 
 
”En samsyn. Att vi på skolan har gemensamma mål och variation på arbetssätt”. 
 
                                                           
1 En metod som använts relativt länge inom näringslivet. Har utvecklats av professorer vid Harvard-universitetet. 
Fyra perspektiv speglas; kundens, utvecklingens, ekonomins och processernas. Varje perspektiv innehåller ett 
antal nyckeltal eller indikatorer för framgång. (Skolverket, 2002) 
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Skolledare C utrycker det på följande sätt:  ”Det är att titta över arbetsmetoder. Kvalitén är 
också beroende av elev inflytande., man måste veta vad kunderna efterfrågar och man måste 
som pedagog vara lyhörd för elevernas intresse och deras möjlighet att påverka måste komma 
fram inom rimlighetens gräns.” 
 
Lärarens roll som påverkan av den pedagogiska kvalitén framkommer också i intervjuerna. 
Skolledare D uttrycker det på följande sätt. 
 
”Det är människorna som undervisar, att ha duktigt folk och att ha folk som känner att de får 
utvecklas och som utvecklar ett bra samarbete på en skola. Det är absolut den viktigaste 
faktorn.” 
 
Skolledare A belyser sitt eget ledarskap som viktigt: 
 
”Anpassning och att jag som ledare har ett situationsanpassat ledarskap. Möta eleverna 
utifrån de variationer som finns.” 
 

 
 
Att mäta och kontrollera kvalitet 
 
Svaren på fråga elva och tolv har slagits ihop då de vid intervjuerna har visat sig att 
skolledarna har svarat på fråga tolv  i samband med fråga elva vilket också gör att kopplingen 
mellan dessa frågor blir tydligare då de redovisas tillsammans. 
 
De verktyg och metoder som används 
 
På frågan om vilka verktyg som skolorna använder för att kontrollera och mäta kvalitén och 
om de metoderna anses vara bra och om de fyller sitt syfte så är skolledarnas svar relativt 
samstämmiga. 
 
Enkäter och besök ute i skolan på lektioner anses vara bra verktyg. Observationer anses inte 
vara så statiska som enkäter men enkäter kan dock vara bra då de kan ge svar på olika trender 
inom skolan. Skolledare B beskriver det på följande sätt: 
 
”Enkäter, lite statiskt, men man når ut till alla och sen ger de möjlighet att jämföra trender.” 
 
 

Sammanfattning: Skolledarna anser att deras roll är att få personalen medveten och att ge 
personalen tid att diskutera. Vikten av deras egen roll går isär något, någon menar att den 
är viktig medan någon annan anser att deras roll är att arbeta genom personalen. 
Kvalitetsarbetet på skolorna yttrar sig på olika sätt. På en skola har man fokus på vissa 
områden och en annan skola tar hjälp utifrån för att utveckla och arbeta med kvalitet. 
Enkäter som går ut till berörda på skolan är vanligt. De faktorer som anses vara de 
viktigaste för att påverka den pedagogiska kvalitén kan uttryckas i ord som människorna 
som arbetar i skolan, samsyn och delaktighet. En skolledare anser sitt ledarskap vara en 
viktig faktor i utvecklingen. 
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Skolledare D uttrycker det på följande sätt: 
 
”Vi har enkäter, och skolledarna gör ibland riktade observationer.” 
 
Samtal med elever och personal framkommer som andra verktyg för att mäta kvalitén. 
Skolledare A uttrycker sig enligt följande: 
 
”………andra verktyg är att skapa arenor för samtal och att inte personalen måste prata om 
viktiga saker på raster utan ordentliga pass för reflektioner och inte spara kvalitetsarbetet 
som en utvärdering när läsåret är slut.” 
 
Vad det gäller validiteten av mätningar av kvalitet anses observationer och samtal vara de 
bästa även om enkäter också kan vara bra. Huruvida det finns andra bra verktyg så går 
meningarna något isär. 
 
Skolledare D menar att projektet ”friskolekvalitét” är bra: 
 
”Projekt friskolekvalitet. Det vänder sig till alla intressenter i skolan. Det handlar inte bara 
om i vilken grad man uppfyller mål och det som anges i styrdokument utan det handlar också 
om förväntningar som finns på skolan.” 
 
Två av skolledarna nämner BRUK1, ett kvalitetsindikatorsystem som är utarbetat av 
Skolverket, som bra verktyg för att mäta och kontrollera kvalitén i skolan. Nedan följer två 
åsikter om detta material. 
 
Skolledare C uttrycker sig på följande sätt: 
 
”Definitivt, jag tänker på Skolverkets BRUK, När jag gjorde en observation tillsammans med 
en lärare så utgick vi från BRUK och kom på att det var ett jättebra hjälpmedel sen har jag 
hört andra som dränker sig i det men så behöver det inte vara om man simmar runt och kollar 
sig omkring lite först.” 
 
Skolledare A anser också att skolverkets material är bra: 
 
”Jag tycker det. Skolverket BRUK är bra. Vi har använt detta material. Ok, svenkalärare 
ifrågasätter  formuleringar och vi rättar materialet men det hjälper oss att få en bild. BRUK 
fokuserar väldigt bra på olika områden.” 
 

                                                           
1 BRUK står för Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet. Det är ett nationellt kvalitetsindikatorsystem 
som utgår från de nationella måldokumenten och  kan vara ett hjälpmedel för lokal kvalitetsbedömning samtidigt 
som det kan hjälpa till vid arbetet med kvalitetsredovisningar. (Skolverket, 2001) 

Sammanfattning: Enkäter och besök av skolledaren ute i korridorer och klassrum är 
verktyg som alla skolledare använder sig av för att mäta kvalitén. Att skapa tid och 
arenor för samtal framhålls som viktig för att få en uppfattning om kvalitén. Enkäter 
anser skolledarna vara bra även om några påpekar att de kan vara svåra att tolka. 
Kvalitetsindikatorsystemet BRUK framhålls av två skolledare som ett bra alternativ för 
att mäta kvalitén. 
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Långsiktiga och kortsiktiga mål med kvalitetsarbetet 
 
Målen med kvalitetsarbetet 
 
De långsiktiga och kortsiktiga målen vad det gäller utvecklingen av skolans kvalitet kan 
beskrivas som vitt skilda på skolorna beroende på det fokus som skolan har. Detta beror på de 
olika förutsättningar som de enskilda skolorna har men också på de specifierade mål som de 
olika kommunerna har. En del arbetar t.ex. med att få alla elever godkända medan andra 
fokuserar sitt arbete på frågor om värdegrund och elever i behov av särskilt stöd.  
 
Skolledare C  nämner att de skall höja kvalitén utan att närmare specificera de långsiktiga och 
kortsiktiga målen men säger dock att strukturen skall bli bättre och därigenom skall 
arbetsglädjen ökas. 
 
Skolledare B  menar att deras långsiktiga mål är att alla elever skall bli godkända i alla ämnen 
vilket uttrycks på följande sätt: 
 
”De långsiktiga målen som vi jobbar efter är att alla elever skall vara godkända i alla ämnen 
när de går ut nian. Det är det övergripande målet. Men går de ut nian med ett gott 
självförtroende så är det viktigare än att ha godkänt i alla ämnen för då kan de tillgodogöra 
sig det som de saknar senare i livet.  Förbättra skolan och att utveckla den och att få en 
positiv lärmiljö för eleverna få dem att få förutsättningar för det fortsatta lärandet.” 
 
Skolledare A har ett annat mål vilket uttrycks på följande sätt:  
 
”Vårt kortsiktiga mål är att få personalen att inse att det inte ramlar ned från himlen. Att få 
personalen att inse att Vi har en ekonomi som ser ut på ett sätt och det är inte lönt att gnälla 
om de bristande resurser som vi anser oss ha i den verkligheten som vi lever i. De långsiktiga 
är att personalen under längre period tittar på helheten och backar ur verksamheten. 
Arbetslagsutvecklingen är en viktig del i  av detta. Vi vill ha arbetslag som stöttar varandra.” 
 
Skolledare D har en annan syn på de mål som skall uppnås på lång och kort sikt. Dennes mål 
följer nedan:  
 
”Kortsiktiga målet är att årligen få feedback, för att inför varje läsår kunna se hur vi 
använder våra resurser. För att få svar på den frågan så bör man ju göra en värdering och 
analys av verkligheten och verksamheten. På lång sikt är vårt mål att skolan skall överleva 
och vara en populär skola. Vi vill att skolan skall vara ett ställe där föräldrar vill ha sina 
barn. Det är inget självändamål att en skola bedrivs utan det bygger på att vi har nöjda 
brukare.” 
 
Vad det gäller mål som redan uppfyllts med hänsyn till det kvalitetsarbete som bedrivs, skiljer 
sig av naturliga skäl då skolorna har satt upp olika mål för arbetet med kvalitet. Skolledarna är 
dock överrens om att de kommit en bra bit även fast det finns mycket att arbeta vidare med. 
Samtidigt kan målen med deras kvalitetsarbete komma att revideras även fast deras grunder 
för kvalitetsarbetet är de samma. 
 



 
___________________________________________________________________________ 

 39

 
 

 
 
Den fortsatta utvecklingen 
 
Den årliga kvalitetsredovisningen 
 
Skolledarnas uppfattning om åläggandet att årligen upprätta en  kvalitetsredovisning uppfattas 
som positivt överlag. Ett krav som är berättigat anser flera av skolledarna och menar att det är 
bra att sätt att fundera över den egna verksamheten. Det råder dock en viss skepsis mot att 
kvalitetsredovisningarna är årliga då det kan vara svårt att tydliggöra förändringsprocessen 
under så kort tid..  
 
 Skolledare A menar: 
 
”…..de är för täta. En längre period ger en tydligare bild av förändringsprocessen och  att 
den pågår. En gång per år gör att man skyltar med saker som inte är sanningsenliga. Det 
skall även vara kvalitet på en kvalitetsredovisning. Det är viktig på det viset att inte rektorn 
sitter som servicekille i nåt rum och ser till att saker och ting flyter utan att rektorn går ut i 
skolan och deltar i de dialoger som förs. Man kan i dialog nå mäta de insatser som man gjort 
och på så sätt att uppfatta de mål och intentioner som finns i läroplanen. Innan 
kvalitetsredovisningen dök upp som begrepp var det som om skolan var mer självgående . Att 
lämna in beskrivningar av vilka insatser som man gjort och var man befinner sig  för att 
förbättra och utveckla sin verksamhet är bra men det är för tätt att göra det en gång om året. 
En förändring på en skola sker inte så snabbt det är en längre process.” 
 
Skolledare B tycker sig se nyttan av dokumentet och menar att: 
 
”Vi på vår skola satte igång med det och när vi var färdiga med det så var jag glad och tyckte 
att det varit kul. Här har jag ett dokument som talar om våran skola och det talar om vad vi 
är bra på och vad vi är mindre bra på. Strategier för framtiden fanns med. Efter första 
gången blev det lättare. Det blir som en spiral. Jag upplever det som bra. Det som jag arbetat 
mycket med är att få personalen att inse viktigheten i detta dokument och att det lägger 
grunden för nästkommande år. Den måste vara utvärderingsbar vilket gör att 
formuleringarna inte får var hur luddiga som helst. Dokumentet är inte något som någon 
anan har beslutat utan det är vi själva som skapat det.” 
 

Sammanfattning: De långsiktiga och kortsiktiga målen som skolledarna har vad det 
gäller utvecklingen av kvalitén är väldigt olika. Att höja kvalitén och att få alla elever 
godkända är några av de mål som nämns. Att skolan skall överleva och att utveckla 
skolan är andra mål som skolledarna påpekar som viktiga. Skolorna anser sig, med 
något undantag, ha kommit ganska långt med kvalitetsarbete men menar att det kan bli 
bättre och att det finns mycket att arbeta vidare med. 
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Skolledare C menar att det är ett krav som är berättigat: 
 
”Det känns som ett krav men det känns berättigat. Självklart skall man göra det. Jag ser en 
möjlighet till att ha ett skäl till att strukturera verksamheten på ett sätt som gör att jag kan 
försäkra mig själv om kvalitén höjs eller sänks i verksamheten.” 
 
Skolledare D uttrycker sina tankar på följande sätt: 
 
”Allmänt sett behöver människor en spark i ändan för att få något gjort och det vore skandal 
om statsmakten skulle skärpa på styrningen. Vill man ha en målstyrd skola så måste man 
köpa att statsmakten vill ha en viss kontroll. Att ålägga oss att göra en kvalitetsredovisning är 
enligt mig något positivt, och ser jag det på det sättet, så ser jag vissa möjligheter. Det blir ju 
en hjälp att göra den, det är ju någonting som kommer tillbaka. Det är inte bara något man 
formulerar och skickar vidare utan det väcker till eftertanke. Kvalitetsredovisningen finns 
med ibland vid våra gemensamma sittningar på skolan. Att använda kvalitetsredovisningen 
som process och resultat kan säkerligen förbättras.” 
 
Skolledare E uttrycker det på följande sätt: 
 
”…måste man så gör man det och sedan börjar man fundera på vad det egentligen säger och 
hur vet jag det här? Har jag något belägg för det jag skriver i kvalitetsredovisningen? Man 
ställer sig många frågor och det bidrar till att man blir nyfiken och vill vara med i t.ex. olika 
nätverk för att bli bättre på det här med kvalitet. Så det tycker det är bra.” 
 
Nationella verktyg för att mäta kvalitén 
 
På frågan om det borde finnas ett nationellt verktyg för att mäta kvalitén i skolan och hur det i 
så fall skulle kunna se ut så går meningarna isär hos skolledarna. Skolledare C är positiv till 
ett nationellt verktyg och menar att man som elev kan ställa krav på att behandlas på samma 
sätt var man än befinner sig i landet. 
 
Skolledare B menar att det finns en styrka i friheten att mäta kvalitet och uttrycker det på 
följande sätt: 
 
”Jag tycker att friheten är bra. Visst kan det finnas visa rubriker som alla skall skriva om 
eftersom skolornas redovisningar skall ligga tillgrund för kommunernas redovisningar. Det 
är dock inte det samma som att alla skall använda samma sätt. Vi måste dock likrikta oss lite 
det känner jag. Du kan använda statistik och vi har den med som bilagor. Att använda BRUK  
eller någon annan form av material tilltalar inte mig. Vi är fostrade i en stor frihet att alla 
inte behöver göra lika och den värnar vi om.” 
 
Skolledare D ställer sig kritisk till att ha ett nationellt verktyg till att bedöma en skolas kvalitet 
och utrycker sig på följande sätt: 
 
”Jag tror att det kan ge fullständigt missvisande information. Ett exempel kan vara att vi har 
olika pedagogisk inriktning och därmed är pedagogiken uppbygg på att du skall uppnå målen 
vid slutet av skolgången. Frihet och målstyrd skola rimmar ibland illa. Ambitionen är kanske  
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god. Skolor har fått friheten och då får man ta och bita i det sura äpplet och inse att staten 
inte har samma koll längre.” 
 
Skolverkets egna kvalitetsindikatorer förespråkas som ett bra alternativ för att kontrollera och 
mäta kvalitén av skolledare A vilket denne uttrycker enligt följande: 
 
”BRUK är ett bra verktyg och det  är framtaget av duktigt folk. Det skall finnas en mångfald i 
verktygen som gör att alla inte behöver mäta samma saker. BRUK är bra exempel på detta. 
Ett nationellt verktyg är bra men alla skall inte mäta samma.” 
 
Skolledare E anser att  ett nationellt verktyg kunde vara bra som ett komplement men inte 
som det enda verktyget för att bedöma kvalitén. Skolledaren menar vidare att: 
 
”Hela svenska skolan idag går ju ut på att initiativet skall ligga så långt ut verksamheten som 
möjligt och det tror jag är klokt. Vi gnäller ofta över att vi inte får några direktiv och att vi 
inte riktigt vet men egentligen är det bra för det tvingar oss att diskutera och det är genom 
diskussion som saker och ting händer. Man förändrar ju inte skolan genom att komma med 
tjusiga direktiv uppifrån, det är ju så. Det är i diskussionen och utvecklingen av 
medarbetarna som det kan hända någonting.” 
 
 

 
 
 

Sammanfattning: Det är i positiva ordalag som skolledarna beskriver de 
kvalitetsredovisningar som årligen skall upprättas. Det faktum att det är ett krav att 
upprätta en kvalitetsredovisning menar flera av skolorna gör att det sker en utveckling 
av skolan. Genom att frågor lyfts upp till diskussion kan en förändring komma till stånd. 
Flera menar att redovisningen blir en grund att stå på för nästkommande läsår och att 
den kan hjälpa till att strukturera verksamheten. Huruvida det skall finnas ett nationellt 
system för att kontrollera kvalitén i skolorna råder det delade meningar om. 
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Kapitel 7 
 
Teori och verklighet 
 
Nedan följer en diskussionsdel där teori och resultatet från undersökningen kopplas ihop. 
Resultatdiskussionen följer de olika rubrikerna som användes vid resultatredovisningen. En 
analys av skolledarnas hela process vad det gäller deras uppfattningar om kvalitet och de 
tankar som ligger till grund för dessa kommer också att beredas plats i denna diskussion. En 
analys av skolledarnas inställning till kvalitetsarbete som är byggd på House (1981) teorier 
om förändring kommer att följa de diskussioner som inledningsvis förs i detta kapitel.  
En analys av den förändring som förväntas, och delvis redan uppnåtts, med avseende på 
begreppet kvalitet kommer nedan att beredas plats och delas upp under intention respektive 
process,. Genom att dela upp analysen av skolledarnas svar under olika rubriker så vill jag 
göra skolledarnas upplevelser tydligare samt möjligen finna skillnader mellan de intentioner 
de säger sig ha och den process som ligger till grund för det faktiska kvalitetsarbete som 
bedrivs . De tre tidigare beskrivna förändringsperspektiven, teknologiskt, politiskt och 
kulturellt som House (1981) beskriver kommer att ligga till grund för analysen.  Vidare 
kommer en sammanfattande diskussion ges utrymme för de eventuella slutsatser som kan dras 
i avseende på de frågeställningar som utgör syftet med denna uppsats. Dessa kommer i korthet 
att redovisas i punktform. 
 
Skolledarnas intentioner med kvalitetsarbetet 
 
Skolledarna menar att pedagogisk kvalitet är ett komplext begrepp. Den definition som 
Skolverket (2001) har för begreppet pedagogisk kvalitet stämmer delvis överens med de 
tankar som skolledarna har. Den strävan mot ständig utveckling och förnyelse som 
eftersträvas i Skolverket (2001) definition är tydlig hos skolledarna och framförallt fokuserar 
de på en utveckling av lärarnas arbetsmetoder. Måluppfyllelse anses av skolledarna vara 
pedagogisk kvalitet och även det är med i samlingsbeteckningen för den pedagogisk kvalitet 
som Skolverket (2001) har. Att lärarna har flexibla och bra arbetsmetoder är något som 
flertalet av skolledarna anser vara god pedagogisk kvalitet. Alla didaktiska modeller har enligt 
Janks & Meyer (1997) ett och samma tema nämligen det att förbättra undervisningens och 
inlärningen natur i praktik och teori. Enligt Alexanderson (1996) är det mest angelägna att 
granska, vad det gäller hänsyn till kvalitet inom utbildningsväsendet, den didaktiska arenan. 
Alexandersson (1996) beskriver denna arena som de samverkande förbindelserna mellan 
pedagogen, eleverna och det stoff som eleven skall lära sig. Jank & Meyer (1997) menar att 
det finns två stora uppgifter för didaktiken och det är att beskriva undervisningsverkligheten 
sådan den är och hur en bättre undervisning bör se ut. Skolledarna tycks vara väl insatta i 
vikten av att de arbetsmetoder och den undervisning som lärarna bedriver är fundamentala för 
den pedagogisk kvalitén samtidigt som denna medvetenhet grundar sig på att deras skola skall  
nå de mål som finns uppsatta för skolan, både nationella och lokala. 
 
Fyra av fem skolledare menade att begreppet pedagogisk kvalitet är viktigt att ta hänsyn till 
vad det gäller respektive skolas utveckling. Att resonemang och funderingar runt kvalitet kan 
hjälpa till att utveckla skolan tycks vara den dominerande åsikten. Att pedagogisk kvalitet är 
ett begrepp som inte är allt för lätt att definiera återkommer i skolledarna resonemang vad det 
gäller utvecklingen. Att den målstyrda skolan som vi har i dag leder indirekt till diskussioner 
om kvalitet tycks också vara en uppfattning som är ett led i skolornas utveckling. 
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Intentionerna med respektive skolas kvalitetsarbete är olika beroende på de lokala mål som 
finns satta på respektive skola. Att fortlöpande få information om vad som händer på skolan 
och att integrera denna process i det dagliga arbetet samt att få en allmän utveckling av skolan 
förefaller dock vara en intention som delas av flertalet av skolledarna. Nias m. fl.(1992) har 
gjort studier av skolor i England menar att det alltid är lätt att styra skolutveckling och att den 
inte alltid är rationell vilket också skolledarna ger uttryck för då de uppfattningar om vad som  
bör vara intentionerna i kvalitetsarbetet skiftar mellan även om en del av deras tankar till stor 
del är gemensamma. Vissa intentioner kan dock, som tidigare redovisats, ses som 
grundläggande i skolledarnas sätt se på kvalitetsarbete. 
 
Skolledarna är överens om att det är eleverna som skall vara i centrum för det kvalitetsarbete 
som bedrivs men att det även finns andra intressenter. Även de styrande i samhället anses vara 
ett mål för den kvalitet som skall finnas i skolan. Eriksson (1998) menar att det ger respekt 
utåt att våga visa upp det befintliga pedagogiska arbetet vilket skolledarna påvisar då de 
menar att de skall visa upp sitt arbete för flera instanser som har intresse av en skolas kvalitet. 
Även den övergripande måltyrningen som Bolman & Deal (1997) påvisar kan ses framträda 
då flertalet av skolledarna anser sig behöva påvisa god kvalitet för andra än eleverna. Deras 
uppfattningar ger uttryck för en känsla av att vara granskade av överordnade myndigheter där 
de blir utvärderade i en hierarkisk modell d.v.s. de utför ett uppdrag som granskas av någon 
överordnad. En andra modell för en organisation som framträder i skolledarnas syn på 
kvalitet, och de intentioner de har, är utvecklingsmodellen som Eriksson (1998) diskuterar. 
Den blandning som framträder av styrningmodellen och utvecklingmodellen förefaller vara 
komplex. Utvecklingsprocesser som startar inifrån men som samtidigt är beroende av påbud 
enligt en styrningsmodell, där målen bara delvis bestäms av dem själva, då de bygger på 
nationella dokument såsom läroplaner och andra styrdokument kan förstås som ett resultat av 
de svar skolledarna ger samtidigt som skolledarnas val ibland kan vara svåra. Brantzäg & 
Gundem (1997) påvisar även de svårigheterna i skolutveckling då det ofta finns motsättningar 
mellan styrning och kontroll och påvisar att de didaktiska insikterna är viktiga i en 
utvecklningsaspekt. 
 
Ytterligare två aspekter som framkommer i skolledarnas syn på kvalitet och de intentioner de 
har är de två olika kvaliteter som Eriksson (1998) beskriver, nämligen insides kvalitet och 
utsides kvalitet.. 
 
Intentioner med kvalitetsarbetet utifrån House perspektiv 
 
De intentioner som skolledarna säger sig ha med sitt kvalitetsarbete kan utifrån House (1981) 
perspektiv på förändring beskrivas som uppdelade i två grupper. Två av skolledarna kan sägas 
ha ett teknologiskt perspektiv på de intentioner de har. Uppfyllandet av mål nämns som 
centrala intentioner. De övriga tre har ett kulturellt perspektiv på de intentioner som de 
beskriver. En av skolledarna som har ett kulturellt perspektiv kan dock påstås pendla mellan 
det politiska perspektivet och det kulturella perspektivet där dock det kulturella dominerar. De 
tre som kan beskrivas arbeta efter kulturella intentioner vill utveckla arbetslagens arbete samt 
nå en gemensam kunskapssyn. Elevernas valmöjligheter nämns också som viktiga intentioner. 
Intentionerna med kvalitetsarbetet och den förändring som det innebär kan alltså i huvudsak  
beskrivas som en blandning mellan det teknologiska perspektivet och det kulturella 
perspektivet. 
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Processen i kvalitetsarbetet 
 
Att skapa en medvetenhet hos personalen om vikten av utveckling förefaller vara en viktig del 
av skolledarnas roll i kvalitetsarbete. Att skapa diskussion och ge dessa diskussioner tid i 
vardagen är också en viktig del av den roll som skolledaren har i detta arbete. Eriksson (1998) 
för just en diskussion om att relationer och samspel är viktiga vid kvalitetssäkring men att de 
kan vara svåra att säkerställa. Goda förutsättningar för detta, menar författaren, är att skapa 
goda förutsättningar för interaktion vilket blir tydligt i flertalet av skolledarnas tankar om den  
egna rollen i det arbete som bedrivs. 
 
Det konkreta arbetet på skolorna vad det gäller kvalitet skiljer sig tämligen mycket. Att 
arbetet tar sin utgångspunkt i enkäter och intervjuer av personal och elever men även ibland 
föräldrar tycks dock vara något som alla praktiserar. Undersökningarna som gjorts ligger 
sedan till grund för den utvecklingen och den förändrings som vill uppnås. De fem faktorer 
som Hameyer & Locks-Horsley (1984) anser skall vara styrande för utvecklingen av en 
strategi framträder mer eller mindre tydligt i skolledarnas tankar om det konkreta 
kvalitetsarbetet.. Målet för förändringarna tydliggörs genom undersökningar av varierande art 
såsom t.ex. enkäter och intervjuer. Att sedan utvärdera den utveckling som skett samtidigt  
som den ligger till grund för nya förändringar och för en fortsatt utveckling kan också ses i 
skolledarnas uppfattning av den process som fortgår. 
 
En skolledare nämner fokuseringen på vissa områden som en viktig del av utvecklingen av 
kvalitet. Enligt Skolverkets definition av utvärdering som redovisades i teoridelen är just 
utvärdering inriktad på värdering och granskning av vissa områden gentemot överenskomna 
kriterier vilket, enligt min mening, kan förstås av de fem faktorer som Hameyer & Locks-
Horsley (1984) anser vara styrande vid utvecklandet av en strategi. 
 
Skolledaren för friskolan har en helt annan process i arbetet med kvalitet än de andra fyra 
skolledarna som ingår i studien. De använder sig av en annan aktör, didaktikcentrum, för att 
få hjälp med att bedöma kvalitén samtidigt som man får en sammanställning på 
utvecklingsbehov, styrkor och problem som skolan har. 
 
Lärarens roll i utvecklandet av kvalitén framkommer som viktiga faktorer, enligt skolledarna 
för att påverka den pedagogiska kvalitén. Ord som samsyn och delaktighet nämns också. 
Utifrån de synsätten på förändring som Eriksson (1998) ger i det linjära- och det dynamiska 
synsättet kan skolledarnas arbete med kvalitet lättare ges en vidare innebörd. Flertalet av 
skolorna kan anses ha ett dynamiskt synsätt på utveckling. Författaren menar vidare att 
individen är viktig för förändringen och att verksamheten skall förstås via reflektion och 
dialog vilket alla skolledare menar i sina beskrivningar av den process och de faktorer som 
påverkar den pedagogisk kvalitén. 
 
Det finns dock en viss del av det linjära tänkandet i skolledarnas betraktelser av den egna 
skolans arbete med kvalitet vilket yttrar sig i att de anser att det är målen som till viss del 
startar en utveckling och att verksamheten kan planeras. Fullan (1993) menar att det linjära 
tänkandet kring skolans utveckling måste förändras. Den strävan mot en dynamisk 
utvecklingsprocess som författaren eftersträvar menar jag att skoledarna till stor del har 
anammat. Detta görs då man ser kvalitetsarbetet som ett verktyg för att konkretisera och 
formulera problem samtidigt som personalgruppen ges utrymme att delta i den processen. 
Fullan (1993) framhåller också vikten att göra det individuella och kollektiva arbetet synligt  
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vilket, enligt min mening,  den årliga kvalitetsredovisningen kan hjälpa till att göra. Att de 
olika skolorna arbetar på olika sätt med kvalitet kan också härledas till det Fullan (1993) anser 
om förändringar vilka måste ha sin utgångspunkt i den aktuella skolan och dess kultur. 
 
Processen i kvalitetsarbetet utifrån House perspektiv 
 
Skolledarnas egen roll i den process som kvalitetsarbetet utgör kan beskrivas som politisk. 
Genom att skapa arenor för samtal vill skolledarna skapa förändring. Kvalitetsarbetet kan bli 
ytligt om inte gruppen får vara med och bestämma och därigenom resonera sig fram till 
förslag och lösningar är en åsikt som framkommer vilket tydliggör det politiska perspektivet i 
skolledarnas egna roll. Den faktiska processen d.v.s. det verkliga arbete som skolorna 
bedriver kan utifrån House (1981) teorier beskrivas som i huvudsak kulturella. Tre av 
skolledarnas beskrivningar kan tolkas som kulturella. En av skolledarna beskriver hur de tar 
hjälp av utomstående för att bedöma kvalitén. De skickar iväg svar på olika frågor och får 
sedan feedback på vad de behöver utveckla och förändra vilket  kan ses som ett teknologiskt 
perspektiv på förändringen då man applicerar en metod som någon annan tagit fram för att på 
så sätt bli mer effektiv i arbetet med kvalitet. En blandning mellan ett teknologiskt perspektiv 
och ett politiskt perspektiv kan en skolledare förstås utifrån. De arbetar efter en metod som de 
själva inte tagit fram och som de applicerar på verksamheten. De låter sedan personalen skapa 
grunden för verksamheten. 
 
Att mäta och kontrollera kvalitet 
 
Enkäter och riktade observationer är verktyg som skolledarna använder sig av för att 
kontrollera och mäta kvalitén. Dessa observationer och de iakttagelser som ligger till grund 
för en bedömning av kvalitén är olika ut på skolorna. Alexandersson (1996) menar att det är 
viktigt att systematisera det som är angeläget att granska inom hela den didaktiska arenan. 
Två skolledare tycks mena att Skolverkets indikatorsystem, BRUK, gör detta på ett bra sätt 
vilket framkommer av deras åsikter. Fullan (1993) menar att visioner är en förutsättning för 
utveckling av den egna praktiken vilket kan sägas vara många skolledarnas inställning då de 
vill integrera många parter i de kvalitetsmätningar som görs. Enkäter som går ut och samtal 
som förs med elever, föräldrar och personal. Fullan (1993) beskriver skolans 
utvecklingsprocess som ett komplext sammanhang där både individer, grupper och samhället 
agerar. 
 
Långsiktig och kortsiktiga mål med kvalitetsarbetet 
 
De resultat som skolledarna hoppas uppnå med de långsiktiga och kortsiktiga målen skiljer sig 
från de allmänna intentioner som skolledarna redogjorde för. Intentionerna kan i stora drag 
sammanfattas i att integrera utveckling i det dagliga arbetet medan de mer preciserade 
kortsiktiga och långsiktiga målen och det förväntade resultatet av denna strävan är att använda 
skolans resurser på bästa sätt vilket också skolledarna tillåts göra genom de egna 
prioriteringarna som Dalin (1994) beskriver. Eriksson (1998) menar att mål kan vara av olika 
slag men kan sorteras i kvantitativa mål och kvalitativa mål. Skolledaren som menar att deras 
mål är att få alla elever godkända, men att ett gott självförtroende för alla elever är viktigare 
än godkänt i alla ämnen, kan sägas pendla mellan de av Eriksson (1998) beskrivna målen. Det 
förefaller som om alla skolledarna befinner sig mellan dessa mål och att det är något som gör 
deras arbete svårt med kvalitén. Å ena sidan vill de ha mätbara mål å andra sidan strävar de  
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mot mål som kan anses vara subjektiva och Eriksson (1998) påpekar att många av de 
nationella målen är av sådan karaktär vilket kan göra att skolledarnas roll många gånger är 
svår. 
 
Den fortsatta utvecklingen 
 
Det positiva gensvar som åläggandet av den årliga kvalitetsredovisningen får från skolledarna 
kan, enligt min mening , förstås som att det blir en naturlig del av skolans utveckling. Den 
reflektion och självvärdering som kvalitetsredovisningarna innebär anses också hjälpa skolan 
att utvecklas och att bli bättre. Tiller (1999) beskriver vikten av att den enskilda skolan 
använder sina egna  erfarenheter och tankar vid utvecklingen. Den solidaritet som dessa 
diskussioner kan skapa är också av godo enligt Tiller (1999). Som en förväntning av 
utvecklingsplanen (Skr 1996/97:112) så ämnar skolornas kvalitetsredovisningar ligga till 
grund för en ökad konkretion och precisering på den enskilda skolans nivå vilket en 
skolledare uttrycker tydligt med ordet frihet. Att använda kvalitetsredovisningen som ett 
”levande dokument” och som en del av en strategi för utveckling menar flera av skolledarna 
är viktigt. De fem strategier som Hameyer & Loucks-Horsley (1984)  menar skall vara 
styrande vid utveckling kan tydligt ses i de svar skolledarna ger. Även de tankar som Eriksson 
(1998) för runt begreppet kvalitetstänkande ges utrymme i skolledarnas uppfattningar och 
funderingar. Många av de punkter som författaren sätter upp som utmärkande för 
kvalitetstänkande kan också ses i de svar skolledarna ger. 
 
En jämförelse mellan intention och process byggd på House teorier om 
förändring  
 
I kommunernas skolorganisation intar skolledarna en mellanställning med krav på lojalitet 
från flera håll. De politiska besluten i kommunen styr deras arbete då dessa ligger tillgrund för 
den lokala skolverksamheten. Deras lojalitet finns också hos andra grupper som vill ha insyn i 
deras arbete vilket också framkommer i de svar skolledarna ger på frågor om för vem skolan 
skall uppvisa god kvalitet. De intentioner och den process som skoledarna ger uttryck för när 
de beskriver det arbete som bedrivs ute på skolorna skiljer från skola till skola men har, som 
redovisats tidigare, flera gemensamma drag. 
. 
Intention och process - en jämförelse 
 
Att skolledarna pendlar mellan flera av de beskrivna perspektiven kan säkerligen förstås 
utifrån den påverkan som skoledarna utsätts för från flera håll. Lärare, elever, föräldrar och 
politiker påverkar arbetet i skolan vilket också gör att dessa intressegrupper har inflytande på  
skolledarens upplevelser av kvalitetsarbetet. De vill uppfylla de mål som finns satta men deras 
egen syn på hur detta skall ske varierar. Det förefaller dock vara det politiska och det 
kulturella perspektivet som är de dominerande. Att intentionerna kan beskrivas med ett 
perspektiv men att detta  sedan inte helt överrens stämmer med det perspektiv som dominerar 
processen kan säkerligen ha många förklaringar. Bolman & Deal (1997) beskriver 
osäkerheten och konflikten rörande målsättningen som är relativt vanliga i kommunala 
organisationer vilket delvis kan vara en förklaring till spridningen av perspektiv både inom 
den intervjuade gruppen samt även den enskilda skolledarens upplevelser. Weiler (1983)  
beskriver några tänkbara orsaker till en decentraliserad skola och nämner den lokala makten 
som ett argument. Här kan också en förklaring ges till de skillnader som finns. De intentioner  
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som skolledarna har kan inte alltid uppfyllas då deras praktik de befinner sig i skiljer sig 
samtidigt som varje skola är i sin fulla rätt att presentera sin egen verksamhetsidé vilket sin 
tur gör att processen skiljer sig åt. Nias m.fl. (1992) visar i studier att skolutveckling inte 
följer en viss ordning vilket också Ericsson (1998) påpekar då Eriksson menar att förändringar 
måste ha sin utgångspunkt i den aktuella skolan kultur och där målarbetet är en 
kunskapsprocess och inte en prestationsprocess. Detta kan också vara en orsak till att de 
perspektiv på förändring som House (1981) beskriver skiljer sig mellan de intervjuade 
skolledarna. 
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En sammanfattande diskussion 
 
Nedan följer en avslutande redovisning av de resultat som framkom. De redovisas i 
punktform och bygger på de frågeställningar som utgör syftet med denna uppsats. 
 
 
• Pedagogisk kvalitet är ett komplext begrepp. Utveckling av lärarnas arbetsmetoder är en 

viktig faktor i den pedagogiska kvalitén. Måluppfyllelse och ständig förbättring är andra 
åsikter om vad som är pedagogisk kvalitet. 

 
• Att få fortlöpande information om vad som sker i skolan och att integrera denna process i 

det dagliga arbetet utgör intentioner för flertalet av skolledarna. Att eleverna sätts i 
centrum vad det gäller kvalitetsarbetet nämns också som en intention. Att uppvisa en god 
kvalitet för flera intressenter förefaller vara viktigt vilket gör att intentionerna varierar. 

 
• Skolledarnas egen roll i processen att utveckla kvalitén på skolorna skiljer sig något. Att 

skapa medvetenhet hos personalen och att skapa diskussioner är en viktig del av 
skolledarnas arbete. Att fokusera på vissa områden nämns också som en viktig del av 
arbetet. 

 
• Lärarens roll i utvecklandet av kvalitén kan enligt skolledarna ses som viktig. Ord som 

samsyn och delaktighet är viktiga. Undersökningar såsom enkäter och intervjuer ligger 
tillgrund för ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Genom dessa undersökningar kan sedan 
förändringar uppnås. Att utvärdera den utveckling som sker anses också hjälpa skolan att 
utvecklas, vilket kvalitetsarbetet kan skapa en grund för. 

 
• Skolledarnas syn på de intentioner de har i utvecklingsprocessen kan delas in det 

teknologiska perspektivet och i det kulturella perspektivet. Själva processen i 
kvalitetsarbetet kan beskrivas utifrån det politiska perspektivet dock framträder det 
kulturella perspektivet då den faktiska processen beskrivs av skolledarna. 
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Metoddiskussion 
 
En kvalitativ metod med inriktning mot en fenomenografisk ansats valdes i huvudsak att 
arbeta utifrån för att beskriva skolledarnas uppfattning om fenomenet kvalitet inom skolan 
och den process som skall leda fram till denna utveckling. Användandet av intervju som 
datainsamlingsmetod kändes passande för undersökningen då det var skolledarnas upplevelser 
av begreppet kvalitet inom skolan som fokuserades. Samtidigt hade mina observationer från 
de olika nätverken, som tidigare beskrivits, en viktig funktion i detta arbete. Den förförståelse 
som dessa observationer gett mig hjälpte till att sondera skolledarnas tankar och erfarenheter 
vilket kan sägas vara en förutsättning för den diskussion som jag har fört.  Urvalet av de fem 
skolledare som var och en är nätverksledare anser jag vara representativt då det sammanlagt 
finns femton skolledare som är verksamma som nätverksledare i projektet för att utveckla 
skolkvalitén. Om jag hade gjort ytterligare intervjuer tror jag inte det hade påverkat de 
slutsatser som jag har dragit eller att det hade påverkat resultatet nämnvärt. Att urvalet gjordes 
för att få en spridning, mellan de årskurser som skolledarna är ansvariga för, och genom 
slumpen då ett flertal skolledare tillfrågades men inte hade möjlighet att ställa upp kan ses 
som både positivt och negativt. Negativt kan vara att det inte finns någon representant för en 
gymnasial friskola vilket möjligen skulle kunna påverkat resultatet av hur begreppet kvalitet 
upplevs av skolledare. Positivt är att det finns en bra spridning över fyra  kommuner och att 
det inte hade gått att få en sådan spridning om jag helt gjort ett slumpmässigt urval. 
 
Jag har valt att inte göra någon åtskillnad mellan skolledarna vad det gäller kön, 
anställningstid som skolledare, eller den kommun som de är verksamma i då jag inte anser att 
det påverkar uppfyllandet av mitt syfte eller ingår i problemformuleringarna. I och med att det 
var en studie där enskilda individer ingår så gjorde jag klart för dem att de skulle få vara 
anonyma och att det dessa vid intervjuerna skulle behandlas konfidentiellt och det inte via 
citaten skall framgå vem som sagt vad. 
 
I början av intervjuerna förklarade jag att det inte var skolledarnas person som jag ville 
studera utan deras funktion som skolledare som var intressant i min undersökning. 
Genomförandet av intervjuerna gick i stort sett problemfritt men jag tvingades ett par gånger 
förklara begrepp som jag använde i frågorna. Att använda intervju som datainsamlingsmetod 
ser jag som en fördel vid sådana fall då frågor kan förklaras. 
 
Intervjuerna hade en hög grad av standardisering och jag följde intervjuguidens utformning i 
samtliga intervjuer vilket underlättade min sammanställning och tolkningen av intervjuerna. 
Frågorna jag använde kan sägas vara halvstrukturerade vilket ledde till att intervjupersonerna 
fick ge relativt fria svar inom ramen för frågan. De som deltog i undersökningen var alla 
positivt inställda till att delta och det blev ett bra samtalsklimat. Att alla intervjuer bandades 
vara avgörande då jag ville göra ordagranna utskrifter av varje intervju för att underlätta 
bearbetningen av intervjuerna. Vid några tillfällen fick jag en uppfattning om att bandspelaren 
störde de intervjuade och att de såg den som ett störande moment. Mätinstrumentet, d.v.s. 
intervjuguiden fungerade bra men en del av frågorna kunde ha utvecklats vidare för att på så 
sätt ge mer information. 
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Avslutande diskussion 
 
Det förefaller som om skolledarna delvis har olika syn på begreppet kvalitet inom skolan. 
Fuglestad (1999) menar att man vid utveckling och nyskapande måste betona organiska 
mognadsprocesser vilket skolledarna verkar vara överrens om. Skollagen menar att rektorn 
skall verka för att utbildningen utvecklas utan att närmare specificera vilket gör tolkningen 
vid av den utveckling som förväntas. Detta är också något som jag upplevt vid de 
observationer som gjorts då flertalet av skolledarna anser att deras uppdrag många gånger är 
oklart. 
 
Det livslånga lärandet som är ett återkommande begrepp i diskussioner både inom det 
offentliga utbildningsväsendet och inom den privata sektorn kan, enligt min uppfattning, ligga 
till grund för en rad förändringar i framtiden. Skolverket (2000) påvisar vikten av en likvärdig 
möjlighet för alla att kunna studera och att utbildningen inte skall vara beroende av den 
sociala bakgrund som en individ har. Den uppfattningen som jag har efter att ha skrivit denna 
uppsats är att det livslånga lärandet kan sättas i direkt samband med en likvärdig utbildning 
för alla. Genom att skolor åläggs att redovisa den kvalitet som uppnåtts kan det vara en grund 
för en likvärdig utbildning. 
 
Antagandet om att den årliga kvalitetsredovisningen kan utveckla den svenska skolan, menar 
jag, är en bra förutsättning för en utveckling av den svenska skolan. Den målstyrning som 
idag är en realitet kan säkerligen göra att vi får många olika sätt att se på kvalitet inom skolan 
vilket jag ser som en naturlig följd av den utbildningspolitik som idag bedrivs vilket också ges 
en tydlig bild då skolledarna ger sin uppfattning om utveckling och kvalitet. Jag anser att de 
resultat som redovisats i denna undersökning inte är några absoluta sanningar. Det finns dock  
tydliga tendenser och riktlinjer som kan urskiljas i hur skolledare upplever kvalitet och den 
process som ligger bakom förändringarna mot en bättre kvalitet i den svenska skolan. 
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Förslag till fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att undersöka hur lärarna upplever begreppet kvalitet inom skolan. 
En jämförelse mellan skolledarnas upplevelser och lärarnas upplevelser torde utgöra en bra 
grund för att utveckla resonemanget om kvalitet. Underlaget för en sådan studie kunde 
utgöras av lärare som är anställda på skolorna där de olika intervjuade skolledarna verkar. 
 
En fördjupning med inriktning på en eller ett par av frågorna från intervjuguiden kan 
eventuellt vara aktuellt för fortsatta undersökningar och framtida studier. Exempelvis kunde 
skolledarens uppdrag sättas i paritet till vissa av frågorna vilket säkert skulle kunna fördjupa 
förståelsen för det komplexa uppdrag som skolledarna innehar. 
 
Att studera kvalitet inom en målstyrd organisation och hur den förmedlas till lärarna är 
ytterligare förslag till framtida forskning. Genom att studera möten mellan personal och 
skolledare kan man följa upp hur det som sägs av skolledaren uppfattas av personalen. Här 
kan det, enligt min mening, vara intressant att studera intention, process och reflektion av det 
som skolledaren vill förmedla. 
 
Än så länge så är begreppet kvalitet relativt nytt i den svenska skolan vilket gör att det 
säkerligen kommer att vara många diskussioner i framtiden som rör pedagogisk kvalitet och 
jag anser därför att det finns många möjligheter till fortsatt forskning inom området. 
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BILAGA 1 
 
 
Bakgrund 
 
1. Vilka årskurser är du skolledare för? 
2. Hur länge har du arbetat som skolledare 
 
Intentioner med kvalitetsarbetet 
 
3. Hur upplever du begreppet pedagogisk kvalitet  
4. Anser du kvalitet ett viktigt begrepp att ta hänsyn till vad det gäller er skolas utveckling? 
5. Vilka intentioner har ni med ert kvalitetsarbete? 
6. För vem skall skolan uppvisa en god kvalitet? 
 
Processen i kvalitetsarbetet 
 
7. Vilken roll anser du dig ha för att utveckla kvalitetsarbetet på er skola? 
8. Beskriv i stora drag hur kvalitetsarbetet yttrar sig på er skola. 
9. Hur arbetar personalen rent konkret med kvalitet och hur yttrar det sig i det dagliga 

arbetet? 
10. Vilka faktorer anser du vara de viktigaste för att påverka den pedagogiska kvalitén? 
 
Kontroll 
 
11. Vilka verktyg använder er skola för att kontrollera kvalitén? 
12. Anser du att det finns bra verktyg för att mäta kvalitén på en skola? 
 
Resultat 
 
12. Vilka konkreta, långsiktiga mål anser du att er skola skall ha vad det gäller utveckling av  
kvalitén? 
13. Vilka mål har redan uppfyllts med hänsyn tagen till de mål som tidigare satts upp för 
kvalitetsarbetet? 
 
Fortsatt utveckling 
 
14. Varje kommun och skola skall sedan 1997 årligen upprätta kvalitetsredovisningar som ett 

led i den kontinuerliga uppföljningen. Hur uppfattar du detta åläggande? Ser du detta som 
en viktig del i er skolas utveckling och i sådana fall hur? 

15. Anser du att ett nationellt verktyg för mätning av kvalitet skulle vara bra? Hur skulle ett 
sådant verktyg kunna se ut? 
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