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Den här studien undersöker hur lärare i grundskolans senare år uppfattar begreppet 

systematiskt kvalitetsarbete i skolan. Den metodiska utgångspunkten är fenomenografi.  

Empirin har samlats in genom kvalitativa intervjuer, analyserade enligt fenomenografisk 

metod, inspirerad av kvalitativ innehållsanalys, där utfallsrummet utgör kvalitativt skilda 

uppfattningar av begreppet. 12 lärare har intervjuats, baserade på urvalskriterium. Fem 

kvalitativt olika beskrivningskategorier har utkristalliserats: redskap för implementering, 

redskap för planering i förbättringssyfte, redskap för kontroll, redskap för indirekt styrning, 

redskap för lärande. I analysen framträder kvalitativt skilda beskrivningskategorier. 

Utfallsrummet ger en bild av att lärare uppfattar systematiskt kvalitetsarbete som ett redskap 

för styrning av den pedagogiska verksamheten. I studien framkommer att 

beskrivningskategorierna kan ingå i två större teman: Effektivitetsinriktad verksamhet och 

Skolutvecklingsinriktad verksamhet, där den förstnämnda är kopplat till rationella termer i 

form av att nå skolans kunskapskrav, medan den sistnämna ger uttryck för skolans mer 

övergripande relationella, demokratiska mål.  
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ABSTRACT 

Johan Wirzén 

We Can´t Always Be at Sixes and Sevens! – a Study of Teachers Experiences of 

Systematic quality work 

Pages: 40 

This study examines teachers´ experiences of Systematic quality work in an educational 

context. The methodological framework is phenomenography. The empirical material has 

been collected through the qualitative interview and the method used to process the data 

has been the phenomenographic method, inspired of the qualitative content analysis 

method. 12 teachers from various schools have been interviewed. The analysis shows 

qualitative different categories in the descriptions of Systematic quality work: tool for 

implementation, tool for planning in improvement purposes, tool for control, tool for 

indirect control, tool for increase knowledge. The result shows that teachers experience of 

Systematic quality work substantially is connected to a way of steering the school. The 

categories of experiences can be parts of the larger themes, Efficiency directed and School 

developed oriented in terms of steering school development. 
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1. INLEDNING OCH PROBLEMSTÄLLNING 

Denna studie tar sin utgångspunkt i den debatt som under det senaste decenniet förts kring 

svensk skola. Ingen, om än med ringa anknytning till skolan, har väl undgått de 

domedagslikande ordalag som framförallt massmedia utbasunerat om dess tillstånd. Kortfattat 

handlar det om att svenska elevers skolresultat har blivit sämre i jämförelse med andra länder.   

En sammanställning av de undersökningar som mycket av samhällsdebatten bygger på, gjordes 

2016 av IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin). Rapporten sammanfattar resultaten 

över tid i: TIMSS, Pisa och Pirls, och konstaterar att resultaten sjunker samtidigt som 

betygsinflationen är märkbar (Henreksson & Järnvall, 2016). 

Thurfjell (2016) skrev artikeln Pisa – chefen dömer ut svenska skolan: `Isolerad´, i vilken 

direktören Scleicher uttalar sig om den svenska skolan: 

Sverige hade ett skolsystem med ett starkt engagemang för att förse barn från olika 

bakgrunder med bred och högkvalitativ utbildning. Många olika indikatorer visar att 

det koruset tappats bort. 

(Thurfjell, 2016) 

Det citatet främst fokuserar på är en av de konstaterade bristerna i svensk skola nämligen det 

kompensatoriska uppdraget. Det andra, som är denna studies själva embryo, är benämningen 

”högkvalitativ utbildning”. 

Det har, enligt mångas uppfattning, alltsedan de första alarmerande rapporterna om skolans 

utveckling kom i slutet av 90-talet skett en febril jakt på möjliga orsaker till den bristande 

kvalitén i svensk skola; oftast har det handlat om resultaten. Många drar idag slutsatsen att Pisa-

resultaten (som förekommit flitigast i debatten) är en konsekvens av den genomgripande 

förändring av skolsystemet som genomfördes i början av 1990-talet: privatiseringen, 

kommunaliseringen, bristande söktryck till lärarutbildningen, mindre lärarledd undervisning, 

är bara några grundantaganden i debatten.1  

                                                                 
1 Se Utbildningsradions, Världens bästa skitskola (2014), för en fördjupad diskussion kring skolans utveckling de 

senaste decennierna.  
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Oron för kvalitén i skolan resulterade i att regeringen under hösten 1997 utfärdade den första 

förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet (SOU 1997:121). De bakomliggande 

motiven vid införandet av förordningen var bland annat att: ”De skulle parallellt med statens 

intresse av nationell utvärdering och kvalitetsgranskning bidra till, var tanken, ett lokalt 

utvecklings- och förbättringsarbete med sikte på högre måluppfyllelse och förbättrad 

verksamhet” (Håkansson, 2014, s 8.) Genom förordningen introducerades begreppet 

systematiskt kvalitetsarbete i svensk skola (a.a.). 

Begreppet systematiskt kvalitetsarbete är alltsedan dess ett av de vanligast förekommande 

skolpolitiska begreppen (Berg, 2015). Trots en rad genomgripande förändringar under det 

senaste decenniet, där avsikten varit att öka kvalitén, tycks inte skolan nå bättre resultat 

(Lundström, 2015; Ärlestig, 2014). Det skall tilläggas att staten genomfört utvecklingsprojekt 

av såväl kunskapsfokuserade mål, som demokratiska/relationella mål – ny skollag, reviderade 

läroplaner, nationella skolutvecklingsprojekt (Läs-lyft och Ma-lyft, Attraktiv skola, åtgärder 

mot främlingsfientlighet), etc. (Karlsson Vestman &Andersson, 2007).  

Mot bakgrund av det ovan presenterade finns det skäl att ställa sig frågan varför resultaten 

uteblir? Denna studie söker (del)förklaringar till varför det tycks vara svårt att nå effekter av 

kvalitetshöjande utvecklingsinsatser i svensk skola. Jag har själv, i skrivandets stund, 14 års 

erfarenhet av undervisning i grundskolans senare del, och är på så sätt väl bekant med begreppet 

systematiskt kvalitetsarbete. Men när jag vid ett otal tillfällen i ämneslag/arbetslag 

konfronterats med begreppet har jag noterat att många har olika uppfattningar om vad det 

innebär och hur det kan visa sig. När jag nu själv ges tillfälle att fördjupa mig i ämnet märker 

jag att min egen uppfattning ändras och har ändrats över tid; jag är långt ifrån säker på vad detta 

innebär och hur det kan gestalta sig. Jag har under många år och vid många tillfällen diskuterat 

skolutveckling med olika rektorer, och då märkt att det även i denna yrkesgrupp finns många 

olika uppfattningar om hur och på vilket sätt kvalitetsarbete skall (eller kan) ske. Inte så konstigt 

kanske. Men vetskapen om att ett centralt och grundläggande begrepp i skolutveckling 

uppfattas av olika aktörer på vitt skilda sätt gör att jag anser att det är viktigt att belysa detta 

vidare. Särskilt som begreppet systematiskt kvalitetsarbete varit implementerat (?) i skolan i 

över 20 år – tillsynes utan större framgång. Eftersom både skollagen och Skolverket på ett 

genomgripande sätt försökt höja kvalitén i skolan genom att betona vikten av det systematiska 

kvalitetsarbetet det senaste decenniet (Lundström 2015), finns det anledning att försöka förstå 

hur lärare uppfattar begreppet systematiskt kvalitetsarbete; inte minst eftersom de torde vara 

den viktigaste aktören i skolan. 
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2. BAKGRUND 

I denna del av studien kommer en kort bakgrund till begreppet systematiskt kvalitetsarbete 

belysas. Det kommer också framföras tankar om svenska statens avsikter med systematiskt 

kvalitetsarbete och definitioner av begreppet i skolans styrdokument. I bakgrundsdelen finns 

forskningsöversikten, dels i avsnittet 2.1 Historik, men också i avsnitten 2.3 Problematiseringar 

av kvalitetsarbete och 2.5 Angränsande studier. Sist kommer den teoretiska utgångspunkten 

för studien kortfattat presenteras.  

2.1 HISTORIK 

Begreppet systematiskt kvalitetsarbete förs in i den svenska skolpolitiken under den senare 

delen av 1990-talet (Håkansson, 2013; Karlsson Vestman m fl. 2007; Lundström 2015).  

Begreppet är hämtat från näringslivet och kan på så sätt ses som ett marknadsanpassande i 

friskolereformens anda. Systematiskt kvalitetsarbete är på fler sätt problematiskt i 

utbildningssammanhang, och det finns av naturliga skäl inte utrymme att fullt ut redogöra för 

detta i denna studie. Men det som föranlett störst bekymmer handlar om begreppet kvalitét i 

pedagogisk mening. Begreppet kvalité i utbildningssfären kan ses i ljuset av den framväxande 

mål- och resultatstyrda skolpolitikens tillblivelse (Karlsson Vestman m fl. 2007; Nytell, 2006; 

Wahlström 2015; Scherp 2016). Kvalité är starkt sammankopplat med begreppen bedömning 

och utvärdering. För att avgöra kvalitén på något måste därför, dels frågan om vad som 

betraktas som kvalité besvaras, dels på vilket sätt detta kan ske; det vill säga hur kvalitén skall 

bedömas och utvärderas. Utvärdering av kvalité inom utbildning växte fram i Sverige under 

efterkrigstiden. Tidigare hade statsmakten främst styrt utbildningsväsendet genom kontroller 

av att hushållen och kommunerna fullgjort de lagstadgade plikterna. Under det tidiga 1900-

talets vetenskapliga framväxt inom utbildningssfären höjdes kraven på kvalité i 

utbildningsdisciplinerna. Nya forskningsrön inom psykologi och pedagogik medförde tester 

och standardiserade prov som syftade till att differentiera individer i passande grupper för det 

framväxande industrisamhället (Karlsson Vestman m fl. 2007). Det är främst influenser från 

USA kring rationalitet och effektivitet inom offentlig sektor som ligger till grund för 

utvecklingsmönstret under efterkrigstiden. Om något skall bedömas som effektivt måste det av 

naturliga skäl användas någon form av verktyg för ändamålen. Det är mot denna bakgrund som 

tanken på utvärdering får bäring inom utbildningsväsendet. Ett centralt inslag i begreppet 

utvärdering är dess styrande funktion; statsmakten har genom utvärderingar styrt utbildningens 

syfte och mål alltsedan 1950-talet (Karlsson Vestman, m. fl. 2007; Wahlström 2015). 



4 
 

Under 1980-talet läggs grunden till de stora skolreformerna som trädde i kraft under 1990-talet 

(Karlsson Vestman m. fl.; Nytell, 2006; 2007; Wahlström 2015). Staten som ytterst ansvarig 

för utbildningsfrågor influeras, likt övriga Europa, av New Public management (NPM), (a.a.). 

Begreppet skall bland annat förstås mot bakgrund av termer som förskjutning från resurser och 

processer till prestationer och behov av kvantifiering av mätningar (a.a.). Staten överlåter 

huvudmannaskapet och i decentraliseringsprocessen uppstod ett behov från statsmakten att 

kontrollera vad som faktiskt pågick i praktiken. Den bärande tanken var att med ökat lokalt 

friutrymme krävdes en starkare kontroll genom utvärderingar av verksamheter. Berg m.fl. 

(2015) har i rapporten Skolans kommunalisering och de professionellas frirum tagit fasta på 

vilka olika politiskt förankrade förändringar som skett inom svensk skola under de senaste 50 

åren, samt vilka intensioner de haft. Där belyses bland annat frågan i vilken utsträckning 

kommunaliseringen skapat ett professionellt friutrymme för lärarna (och andra yrkesgrupper i 

skolan) samt i vilken mån detta friutrymme använts av yrkesgrupper i skolan. Med ”frirum” 

menas här i vilken utsträckning som skolor själva skapar kreativa och livaktiga lärmiljöer inom 

styrdokumentens ram. Berg menar att friutrymmet generellt sett ökade under 90-talets 

decentralisering och minskade under 2000-talets utökade kontrollapparat. I rapporten 

framkommer emellertid att oavsett styrning och kontroll har lärare uppfattat att det funnits ett 

friutrymme. Berg för diskussionen mot bakgrund av de, för den här studien viktiga begreppen, 

likvärdighet och kvalitet. Eftersom både likvärdighet och kvalitét anses vara högst relevant för 

systematiskt kvalitetsarbete (SOU 1997:121; Skollagen 2010:800) blir de intressanta för denna 

studie. De båda begreppen definieras och problematiseras i den efterföljande delen i denna 

studie 2.2 Definitioner av kvalité i pedagogisk verksamhet och 2.3 Problematiseringar av 

kvalité.  

Eftersom en starkare kontroll efterfrågades i decentraliseringsprocessen av skolan skapades den 

nya myndigheten Skolverket 1991, vilken övertog gamla Skolöverstyrelsens uppgifter: 

uppföljning, utvärdering och tillsyn (Nytell, 2006). Emellertid upplevdes Skolverkets dubbla 

roller - utvecklande och kontrollerande -  som problematisk (a.a.) varför den nya myndigheten 

Skolinspektionen övertog och förstärkte de kontrollerande uppgifterna 2008 (SOU 2007:101; 

Bergh, 2011). Skolverket ansvarar sedan dess för den utvecklande rollen av skolverksamheter. 

Sammanfattningsvis kan vi således se att styrning och kontroll av utbildningsväsendet i Sverige 

varit central för statsmakten. Utvecklingen har under efterkrigstiden kortfattat gått från kontroll 

till styrning till, möjligen återigen, kontroll, av kvalitén i skolverksamheter för att nå önskad 
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effektivitet. Svårigheter med att beskriva och mäta begreppet kvalité i pedagogisk verksamhet 

kommer problematiseras efter definitionerna av kvalité i pedagogiska kontexten.  

2.2 DEFINITIONER AV KVALITÉ I PEDAGOGISK VERKSAMHET  

Ett viktigt dokument i utbildningssystemet är Skollagen. Där cementeras vikten av systematiskt 

kvalitetsarbete genom införandet av begreppet i den nya skollagen (SFS 2010:800) som utkom 

2010. I kapitel 4 i §3 kan vi läsa följande: ”Varje huvudman inom skolväsendet ska på 

huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen”. 

Beskrivningen baseras på begreppen planera, följa upp i syfte att utveckla utbildningen. Detta 

ska enligt lagtexten ske både systematiskt och kontinuerligt. Jag gör bedömningen att 

kontinuerligt, i detta sammanhang kan förstås utifrån orden fortlöpande och över tid. På 

skolnivån finns det ytterligare preciseringar vilka framgår av citatet från 4 paragrafen: 

4 § Sådan planering, uppföljning och utveckling av utbildningen som anges i 3 § ska 

genomföras även på förskole- och skolenhetsnivå. 

Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, 

övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnadshavare och elevernas 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet (SFS 2010:800). 

Det systematiska kvalitetsarbetet skall alltså genomföras under medverkan av bland annat 

lärare, och blir därför centralt för denna undersökning. 

 

Lagtexter kan vara problematiska av fler skäl. Ett av dessa problem är hur lagtexter kan tolkas 

genom praxis. Detta får vi emellertid hjälp med av Skolverket. I Skolverkets publikation 

Systematiskt kvalitetsarbete - Allmänna råd med kommentarer (2015b), står det följande att läsa 

kring definitionen av kvalitetsarbete: 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

En arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig 

Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och 

skolenheter systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera 

resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla 

utbildningen. 

Verksamhetens resultat behöver dessutom följas upp, analyseras och bedömas i 

förhållande till vad vetenskap och beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt 

i genomförandet. Även vid planering och prioritering av utvecklingsinsatser är det 

viktigt att ta hänsyn till aktuell forskning (Skolverket, 2015b, s 11). 
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Genom att, i citatet ovan, föra fram begreppen kvalitet och likvärdighet är det min tolkning att 

detta är centralt för skolverkets beskrivning av begreppet systematiskt kvalitetsarbete. Vidare 

får vi veta att systematiskt och kontinuerligt skall förstås utifrån att arbetet skall ske strukturerat 

och uthålligt med långsiktighet som en något oprecis tidsplan (Skolverket, 2015b). Trots 

Skolverkets avgränsande definition, eller tolkning, kvarstår en del frågetecken. ”Verksamheters 

resultat behöver följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och 

beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt” (a.a., s, 11). Hur kan vi tolka detta? Eller 

vad menas med detta egentligen? 

För att avgränsa tolkningsmöjligheterna ytterligare får vi 

avslutningsvis ännu en preciserande hjälp i vår beskrivning av 

vad systematiskt kvalitetsarbete de facto innebär. Skolverket 

beskriver systematiskt kvalitetsarbete med följande 

pedagogiska termer och bild: Var är vi? Vart ska vi? Hur gör 

vi? Hur blev det? (Skolverket, 2015a, s 6). 

Sammanfattningsvis kan vi mot bakgrund av Skollagen och Skolverkets beskrivning och 

avgränsning förstå det systematiskt kvalitetsarbete på följande sätt:  

• En arbetsprocess som syftar till att kvalité och likvärdighet synliggörs i verksamheternas 

samtliga delar, från huvudmannanivå till enskilda skolenheter.  

• Arbetet skall bedrivas kontinuerligt så att resultaten kan följas upp och bedömas i 

förhållande till de nationella målen.  

• Kvalitetsarbetet skall genomföras under medverkan av samtliga aktörer i den 

pedagogiska kontexten.  

• Arbetet skall följas upp, analyseras och bedömas i förhållande till vad vetenskap och 

beprövad erfarenhet lyfter fram som betydelsefullt. 

• Staten har det yttersta ansvaret för tillsyn och kvalitetsgranskning av skolväsendet. 
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2.3 PROBLEMATISERING AV KVALITETSARBETE 

Utvärdering som styrning, blir intressant i diskussionen kring kvalité, inte minst eftersom 

utvärdering inom pedagogisk verksamhet har kopplingar till:  läraktighet, effektivitet och 

seriositet (Karlsson Vestman, m fl., 2007). Tanken bygger på ett resonemang där skillnaden 

mellan informell och formell utvärdering väl ansluter till begreppet systematiskt kvalitetsarbete. 

Den formella utvärderingen förväntas ske på systematiskt sätt och förstås som en rationell 

process där vissa metoder försöker kontrollera olika steg i bedömningsarbetet. Den informella 

bedömningen förstås utifrån vardagliga iakttagelse som inte systematiseras och analyseras 

(a.a.). Den formella bedömningen ansluter i min föreställningsvärld väl till begreppet 

systematiskt kvalitetsarbete. I skenet av detta kan själva systematiken i det systematiska 

kvalitetsarbetet förstås.  

Starka bidrag i diskussionen kring kvalité i svensk skola står bland annat Scherp (2013; 2016) 

för. Centrala tankar kring kvalité i en pedagogisk miljö förs av författaren framförallt mot 

bakgrund av motivation och styrning. Lärandets kvalité förs i termer utifrån inre- respektive 

yttre motiv, eller drivkrafter. Inre motiv kännetecknas så som; lust att lära, utgå från elevens 

föreställningsvärld, relationella aspekter, dialog, fördjupade lärprocesser. I kontrast till inre 

drivkrafter ställs således yttre: Ökande krav, fler kontrollerande Nationella prov, ordningsbetyg, 

ökad kontroll, uppifrån perspektiv, medarbetare som utförare. (Scherp, 2013).  

Scherp (2016) riktar främst kritik mot det sätt som skolutveckling iscensätts genom yttre 

drivkrafter. Han menar dels att verkligt kvalitetsarbete sker i samband med upplevda inre 

drivkrafter, dels att en av bristerna med yttre drivkrafter främst är avsaknaden av reell analys. 

Analysen fragmentiseras ofta och blir i bästa fall delar av en icke problematiserad helhet. Mot 

denna tanke argumenteras det för vikten av att kvalitetsarbetet måste brytas ned på lokalnivå i 

form av såväl verksamhetsvision (helhet) och verksamhetsplan (delar) och utarbetas utifrån 

upplevda behov (a.a.).  

En annan viktig del av begreppet kvalité inom pedagogisk verksamhet diskuterar Wahlström 

(2015). Författaren problematiserar begreppet lärande i en mål- och resultatstyrd skola. Genom 

läroplansstudier och intervjuer påvisar studien att olika betoningar på lärandemål får praktiska 

konsekvenser för hur olika yrkesroller uppfattar lärande i skolan. Detta får i sin tur 

konsekvenser för hur det lokala praktiska arbetet genomförs beroende på om ett 

effektivitetinriktat fokus (kunskapskrav) betonas eller om en mer demokratiinriktad uppfattning 

dominerar (övergripande mål). Slutsatserna förs mot en diskussion kring olika tolkningar av 
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begreppet lärande. Syn på lärande som effektivinriktad där kvantitativa mål fokuseras kallas i 

studien leveransmodell. Skolans mål blir i en sådan uppfattning, huvudsakligen att leverera 

resultat och måluppfyllelse. Eleverna ses som brukare och skolan som leverantörer av en 

tjänst/vara. I kontrast till detta står lärande utifrån begreppet utbildning som istället fokuserar 

på människans relation till sin omgivning, där relationella - och demokratiseringsmål står i 

centrum. Båda målen finns i skolans styrdokument (a.a.). Att bedöma kvalitén i skolan blir mot 

bakgrund av denna diskussion inte helt oproblematisk.  

Lundström (2015), ger uttryck för en mängd kritiska aspekter när det gäller begreppet kvalité i 

en pedagogisk verksamhet applicerad i en New Public management - kontext. Han menar främst 

att det finns uppenbara problem med ett styrande skolsystem som bygger på enkla slutsatser av 

kvantifierade mätningar så som ex. PISA. Den andra kritiken framhåller svårigheterna med att 

på ett begripligt och förståeligt sätt implementera ett övergripande kvalitetssystem i en 

decentraliserad och starkt reformerande skola. Lundströms (a.a.) slutsatser är att det finns 

uppenbara risker i att utbildningens mål och syfte reduceras till att endast omfatta det vi enkelt 

kan mäta (a.a.). Skolans mål, och syftet med utbildning, är ju enligt våra styrdokument större 

och vidare än så. 

Sammanfattningsvis ger kartläggningen av forskningsläget kring pedagogisk kvalité två 

strömningslinjer. Den första ansluter till vad både Larsson (2004) och Oxenswärdh (2011) samt 

delvis Scherp (2011) kategoriserar som skoleffektivitetsinriktad. Kortfattat handlar det om att 

fokus på kvalitetsutveckling hamnar kring frågor om hur man hittar de bästa lösningarna eller 

metoderna för att höja meritvärde och uppnåendemålen i styrdokumentens kunskapskrav. Den 

andra strömningen handlar i all korthet om kvalitetsutveckling med fokus på vad Scherp (a.a.) 

kategoriserar som skolutvecklingsperspektiv, där hela verksamheten bedöms inklusive 

relationella mål och demokratiseringsprocesser. Både Scherp (a.a.) och Oxenswärdh (a.a.), 

anser att perspektiven Top-down och Bottom-up kan användas som beskrivningsbakgrund till 

de båda strömningarna. Det effektivitetsbaserade fokuset företräds av Top-down och 

skolutvecklingsperspektivet företräds av Bottom-up. Begreppen skall förstås som 

kontrollerande/styrande (Top-down) och som inifrån, eller underifrån upplevda drivkrafter 

(Bottom - up) i skolutvecklingsarbeten (Oxenswärdh 2011; Scherp, 2011). 

Mot bakgrund av det ovan nämnda är det inte konstigt att systematiskt kvalitetsarbete kan 

uppfattas på olika sätt. Att skolans styrdokument omfattar såväl relationella, demokratiserande 

processer som rationellt orienterade kunskapsmål är väl bekant (SKOLFS 2010: 37; SKOLFS 
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2011:19). Enligt Berg m.fl. (2015) har Skolverket, b la. mot bakgrund av det som presenterats 

i bakgrundsdelen, snävat in kvalitetsbegreppet och likställt det med i vilken grad och 

utsträckning som en verksamhet (skola) uppfyller de nationella styrdokumenten. (a.a.).  

2.4 ANGRÄNSADE STUDIER. 

Detta kapitel är relevant för denna studie ur främst två aspekter. Det ena är att de nedan 

presenterade studierna på olika sätt kretsar kring begreppet systematiskt kvalitetsarbete i en 

pedagogisk kontext. Det andra handlar om att studierna direkt eller indirekt kretsar kring olika 

aktörers uppfattningar av begreppet systematiskt kvalitetsarbete i en pedagogisk kontext. 

Emellanåt sammanfaller diskussionerna med det som framkommit i bakgrundsdelen i denna 

studie, ibland framträder delvis nya perspektiv, eller nyanser, av begreppet systematiskt 

kvalitetsarbete.  

Påfallande lite har skrivits om systematiskt kvalitetsarbete i en pedagogisk kontext. Några 

undantag är Håkansson (2013) Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem och 

Håkansson & Sundbergs (2012) Utmärkt undervisning – framgångsfaktorer i svensk och 

internationell undervisning. Båda böckerna kan ses som en övergripande belysning av vad 

systematiskt kvalitetsarbete kan handla om och problematiserar och konkretiserar didaktiska 

exempel och s.k. framgångsrika metoder för att nå ökad kvalité. Där förs bland annat fram 

diskussioner om kvalitativt god undervisning:  

Framgångsrik undervisning innebär, i detta avseende, att åstadkomma lärande i 

enlighet med intentionerna med den förda undervisningen och refererar till utfallet, 

det vill säga till i vilken grad uppnåendet svarar till att undervisningen svarar mot 

det tänkta målet med undervisningen. God undervisning refererar till att 

undervisningen sker i enlighet med målsättningar som kan försvaras moraliskt och 

etiskt (Håkansson & Sundberg, 2012, s.53). 

Håkansson & Sundbergs texter (2012) fokuserar på att hitta framgångsfaktorer utifrån 

Skolverkets definition av systematiskt kvalitetsarbete; inte över hur det erfars och uppfattas av 

praktiserande lärare. Deras forskning är värdefull genom att deras slutsatser kan ses som flera 

väl underbyggda erfarenheter av systematiskt kvalitetsarbete. Deras bidrag är främst viktiga 

genom deras resonemang kring strategier för bearbetning av: mål och kunskapskrav, 

uppföljning och utvärdering samt analys i kvalitetsarbetet.  

Ett exempel på relevant och närliggande forskning för denna studie är Lager (2015) I 

spänningsfältet mellan kontroll och utveckling - En policystudie av systematiskt kvalitetsarbete 
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i kommunen, förskolan och fritidshemmet. Avhandlingen studerar de pedagogiska 

styrdokumenten i förskola och fritidshem. Resultaten visar att olika verksamheter inom 

kommuner och mellan kommuner lägger olika vikt på olika delar i det praktiska arbetet med 

systematiskt kvalitetsarbete. Det vill säga det finns skillnader i vad som fokuseras i arbetet: 

Kvalité ur ett utbildningsperspektiv med hjälp av teknologier (system, mallar, s.k. 

planeringshjul etc.), eller kvalité ur ett system - eller teknologiperspektiv där själva 

systematiken och eller tekniken ligger i fokus framför utbildningsperspektivet. En slutsats 

författaren gör är att fritidshemmen som en relativt ny och egen pedagogisk verksamhet, i större 

utsträckning skapar en praxis mot utbildningsperspektivet, medan förskolan tenderar att fastna 

i gamla utvärderingsmetoder med hjälp av ny teknologi (a.a.). 

 

Adler och Komstedt (2016) fördjupar sig i hur lärare och rektorer uppfattar och utformar det 

praktiska arbetet i Målrationellt eller meningsskapande – en studie om det systematiska 

kvalitetsarbetet på en gymnasieskola. I studien framkommer det flera intressanta slutsatser. Ett 

är att aktörerna i skolan uppfattar strukturen i det systematiska kvalitetsarbetet som otydlig. 

Detta får till följd att det systematiska kvalitetsarbetet blir osynligt för en del skolverksamma 

grupper. Studien tar också fasta på att graden av delaktighet påverkar kvalitén i arbetet (a.a.).  

Pettersson (2016) undersöker i Kvalitet i skolan – betyder höga betyg hög kvalité i skolan? om 

det föreligger olika tankemönster hos olika aktörer kring begreppet systematiskt kvalitetsarbete 

i skolan. Undersökningen är tillskillnad från denna en kvantitativ studie där olika 

yrkeskategoriers uppfattningar om mätning, kvalité och systematiskt kvalitetsarbete 

undersökts. Resultatet visar en tydlig strömning mot en utveckling där effektivitet sätts i första 

hand och där mätningen som metod generaliseras på hela skolenheter. Detta medför upplevda 

svårigheter. Främst handlar det om att mätningar upplevs ta tid och energi från 

kärnverksamheten. Studien visar också på svårigheter med att få analysarbetet att generera reell 

skolutveckling. Även denna studie använder de två olika ytterligheterna som diskuterats 

tidigare i denna undersökning, effektivitetsperspektiv och skolutvecklingsperspektiv, som 

förklaringsmodell till olika upplevda uppfattningar kring systematiskt kvalitetsarbete (a.a.). 
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2.5 FENOMENOGRAFI  

Valet av forskningsperspektiv sammanfaller med mitt försök att beskriva hur andra uppfattar 

ett mångfacetterat begrepp. Marton (2012) menar att fenomenografin varken är en teori eller 

metod, utan snarare en forskningsansats som oftast betraktats som en metod om hur vi kan 

förstå hur världen uppfattas eller erfars. Forskningens objekt är variationen i sätt att erfara det 

vi riktar fokus emot. Teoretiskt sett har fenomenografin många influenser, som fenomenologi, 

hermeneutik och gestaltningspsykologi, och är i ständig rörelse varför den är svår att 

kategorisera som just en teori (Kroksmark, 2007). Fenomenografin är snarare en ansats som 

vill beskriva världen så som den ter sig för människor. Eftersom världen är i ständig förändring 

och varierar med innehåll och kontext som forskningsobjektet studerar, kan den inte fastna i 

cementerade teorier om omvärlden (Kroksmark, 2007).  

Fenomenografin har sina rötter i en forskningstradition som växte fram i Göteborg under 

utveckling av bland annat Ferens Marton och Roger Säljö m. fl. (2009). Fenomenografin är en 

kvalitativt inriktad forskningstradition där intresset för hur människor uppfattar eller erfar olika 

objekt i deras omvärld står i centrum. Att försöka ”se” vad som framträder och beskriva 

variationer i hur människor erfar omvärlden i eller ur ett pedagogiskt perspektiv är det som 

främst kännetecknar fenomenografin. Starkt sammankopplat med denna kvalitativa tradition är 

variationsteorin. Variationsteorin är en teori om lärande och har sina rötter i fenomenografin. 

Syftet är att beskriva olika sätt att erfara ett objekt och att urskilja variationer i sättet att uppfatta 

detta (Marton, 2015; Wernberg, 2005). 

Enligt Kroksmark (2007), tar fenomenografin utgångspunkt i hur människor uppfattar saker 

och eller ting i en given kontext. Det uppfattade är centralt i teorin då den relaterar till 

fenomenografins kunskapsbegrepp. Det handlar om insikter, uttalat eller outtalat om att förstå 

något som erfarits. Uppfattningen består, åtminstone analytiskt, av en intentionalitet, d v s att 

vårt medvetande är riktat mot något. Detta medför att det intentionala avgränsar det vi tänker 

på eller uppfattar. Denna slutsats leder till att vi uppfattar objekt på kvalitativt olika sätt. 

Uppfattningen i sin tur omfattar en vad- och en hur-aspekt, där vad-aspekten ansluter till det 

tänkta objektet, medan hur-aspekten ansluter till de processer som leder fram till vad-aspekten 

(Kroksmark, 2007).  

Ett problem med forskningsobjektet systematiskt kvalitetsarbete är beskrivningn av innebörden. 

Marton (2015) menar i Necessary Conditions of learning, att vi kan se olika på vad det innebär 

att lära. Lärandet sker, enligt Marton, i en process, där exempelvis lärandemålen karaktäriseras 
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av förmågor att göra eller uppfatta något. Med andra ord, någon skall lära sig att göra något. 

Men för att kunna göra detta krävs det att vi måste lära oss att nå dit. Marton (a.a.) menar att vi 

måste urskilja delar i en helhet. Detta sker genom att fokusera på s.k. objekt. Marton (2015) 

liknar det vid en interaktion mellan del och hel. Många delar måste urskiljas och samspela 

samtidigt för att nå en gripbar helhet, eller ny innebörd. Men om inte någon eller några av dess 

delar/komponenter erfars på samma sätt blir det omöjligt att nå en begriplig helhet. Dessa 

komponenter/aspekter kallar författaren kritiska aspekter av lärandet (a.a.). Denna studie söker 

kritiska aspekter av begreppet systematiskt kvalitetsarbete, där pendlingen mellan del och hel 

är central i analysarbetet.  

Vi måste därför lära oss vilka de kritiska aspekterna är vid ett visst objekt. Vi kan närma oss en 

beskrivning av de kritiska aspekterna genom, dels våra egna erfarenheter av objektet, men också 

genom att studera andras (ex. elevernas eller kollegers) erfarenheter (Marton, 2015). Ett så 

komplext begrepp som systematiskt kvalitetsarbete, antas ha flera kritiska aspekter. Som vi 

tidigare sett i denna studie finns det skilda uppfattningar kring kvalité i den pedagogiska 

kontexten. Dels har två strömningslinjer visat sig i den tidigare forskningen: 

Effektivitetsinriktad, och Skolutvecklingsinriktad verksamhet., dels finns det olika 

uppfattningar om vem som initierar arbetet i form av Top down eller Bottom up perspektiv.   Det 

är inte min ambition att hitta en kritisk aspekt i hopp om att detta skall lösa problematiken. Trots 

detta vill jag använda mig av liknande tankebanor när jag genomför arbetet.  
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3. SYFTE  

Syftet med studien är att förstå hur systematiskt kvalitetsarbete uppfattas av lärare i 

grundskolans senare år.  
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4. METOD 

Inom fenomenografisk metod talas det om olika perspektiv att uppfatta omvärlden: Ett första 

och andra ordningens perspektiv (Larsson, 1986; Uljens, 1989; Wernberg, 2015). I denna 

studie skulle ett första ordningens perspektiv innebära att vi studerar ex. lektioner genom 

observationer, för att på så sätt få syn på det som framträder. Det vi kan se. Det andra 

ordningens perspektiv fokuserar istället på uppfattningar om objektet. Det är den andra 

ordningens perspektiv denna studie vilar på. Metoden blir intressant för denna undersökning 

genom att den dels intresserar sig för hur lärare uppfattar ett objekt, i det här fallet systematiskt 

kvalitetsarbete, dels genom att synliggöra intentionaliteten, d v s vad lärares uppfattning är 

riktad mot när det gäller systematiskt kvalitetsarbete.  Resultaten, eller utfallsrummet, kan 

hjälpa oss att angripa huvudfrågan på ett nytt och fördjupat sätt. Analysarbetet har hämtat 

inspiration från den kvalitativa innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 2004). Anledningen 

är att den på ett tydligare sätt konkretiserar analysprocessen.  

Det praktiska genomförandet av arbetet följde den av Uljens (1989, s 11) presenterade metoden 

för fenomenografisk arbetsgång:  

1. Företeelse i omvärlden 

2. En eller flera aspekter av företeelsen väljs ut 

3. Intervjuer om individers uppfattningar av företeelsen eller aktuella problemet 

4. De bandade intervjuerna skrivs ut på papper 

5. Analys av de skriftliga utsagorna 

Själva intervjun i den fenomenografiska studien skall eftersträva dialogformen så till vida att 

den skall vara öppen och transparant. Intervjun inleddes med en på förhand öppen fråga, d v s 

en fråga som inte har något givet svar. Därefter ställdes det stora krav på min förmåga att nå 

fram till den intervjuades uppfattningar av innebörden av objektet. På så sätt innehöll intervjun 

en upptäckande del, då uppfattningar tidigare inte kategoriserats eller tematiserats (Kroksmark, 

2007).  

Eftersom en fenomenografisk ansats i studier primärt handlar om att finna kvalitativt skilda 

uppfattningar av ett objekt, innebar själva analysarbetet att finna beskrivningskategorier. Det 

innebar att söka efter kvalitativt skilda innebördsskillnader och försöka kategorisera dessa och 

kontrastera mot andra kategorier och uppfattningar. En beskrivningskategori kan ses som en 

del av en helhet där det finns skilda utsagor men som uttrycker något gemensamt (Kroksmark, 
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2007; Larsson, 1986).  Man försöker inte finna åsikter, eftersom detta innebär att man väljer 

mellan alternativ. Själva uppfattningen är det som är underförstått, det outtalade, det som inte 

föregåtts av en reflektion. Det är denna kärna som jag sökte efter i studien: Hur visar sig objektet 

systematiskt kvalitetsarbete?  

4.1 URVAL  

Urvalet skall gestalta lärares syn på systematiskt kvalitetsarbete. Efter en hel del funderande 

kring urvalet, föll till slut valet på de lärare som förväntas kunna bidra mest kring begreppet 

systematiskt kvalitetsarbete. Först var tanken att jag skulle låta olika ämneslärare och olika 

erfarenhetsgrad komma till tals. Jag ville inte exkludera några grupper ur urvalet med 

motivering att olika erfarenhet och ämnestraditioner kunde bidra till ett nyanserat perspektiv. 

Men efter synpunkter och samtal med både handledare och andra studenter, slutade valet på 

lärare som antas ha erfarenhet av begreppet (Bryman, 2012; Dalen, 2013; Shenton, 2004). 

Eftersom den reviderade skollagen kom 2010 (SFS 2010:800) kom lärare med 10 års erfarenhet 

eller längre utgöra urvalet. Eftersom de senaste årens debatt i större utsträckning fokuserat på 

begreppen skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - vilket enligt min uppfattning 

ryms inom det större ”paraplyliknande” begreppet systematiskt kvalitetsarbete - antogs relativt 

oerfarna lärare inte i lika hög grad kunna bidra med tankar kring denna studies huvudsyfte.  

Urvalet avgränsades genom att först prioritera spridning på skolor. Syftet med förfarandet var 

att undvika eventuella lokala kulturer i synen på systematiskt kvalitetsarbete. För att förenkla 

urvalsprocessen vände jag mig först till rektorer på fyra skolor. De antogs har bäst och snabbast 

information om mina urvalskriterier, legitimerade lärare med minst 10 års erfarenhet. Urvalet 

var därför delvis strategiskt (Guba, 1981; Shenton, 2004;) genom att först riktas mot rektorer 

som mot mina urvalskriterier, fick föreslå möjliga respondenter. Den första kontakten togs 

alltså via mail med respektive rektor som sedan fick meddela mig vilka bland personalen som 

motsvarade mina urvalskriterier. Delvis var urvalet slumpartat (Guba, 1981; Shenton, 2004) 

genom att jag via massmail frågade, de av rektorerna förslagna respondenterna om de ville delta 

i studien. De respondenter som först accepterade deltagandet bokades in på angivna tider. 

Därigenom blev det slutgiltiga urvalet slumpmässigt. Intervjuerna bokades in under tre 

arbetsdagar v 11.  Jag fick totalt 34 möjliga respondenter av rektorerna.  Slutligen deltog 12 

respondenter i studien från fyra olika skolor. De 12 respondenterna bestod av olika ämneslärare, 

såväl teoretiska som praktiskt-estetiska. En togs bort på grund av att intervjun avbröts vid 

upprepade tillfälle. Intervjuen genomfördes i ett klassrum som skulle varit tomt, men som av 

oklara skäl också användes som grupprum.  Respondenten uppvisade tydliga tecken på stress 
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varför jag bedömde att intervjuns kvalité påverkades i den utsträckningen att den inte bidrog 

till utfallsrummet. 

4.2 GENOMFÖRANDE - DATAINSAMLING 

Datamaterialet har samlats in genom kvalitativa djupintervjuer (Kvale & Brinkman, 2015). 

Tidigare har jag genomfört ett fåtal provintervjuer för att testa intervjuguiden. En del små 

justeringar gjordes. Jag märkte att det fanns ett behov av att öka fokusera på Vad? och Hur? 

Insikterna mynnade ut i de parenteser som återfinns i intervjuguiden (Bilaga 1). 

Intervjuerna började med att jag återigen redogjorde för studiens syfte och informerade om 

samtycke, konfidentialitet, nyttjanderätt. Detta hade redan presenterats vid de tidigare 

mailkontakterna, men det kändes viktigt att upplysa respondenterna om att de när som helst 

kunde avbryta intervjuerna av olika anledningar (Creswell, 2015). 

För att bygga upp ett förtroende hos respondenterna använde jag mig av inledande och mer 

övergripande frågor (Kvale & Brinkman, 2015). Intervjuerna genomfördes under tre 

arbetsdagar. Samtliga intervjuer genomfördes ute på respektive skola i, för respondenterna, väl 

kända miljöer; oftast i enskilda grupprum, eller klassrum (a.a.). I de allra flesta fall genomfördes 

intervjuerna i lugna och trygga miljöer. Vid något enstaka tillfälle avbröts en intervju på grund 

av mobiltelefoner, men detta bedömdes inte påverka helhetsbilden av intervjun. Längden på 

intervjuerna skiftade mellan 40 min upp till 65 minuter. Intervjuguiden följdes, men beroende 

på intervjusvaren kom en del följdfrågor till vid behov. Intervjuerna bandades och anteckningar 

fördes kontinuerligt, dels som en slags säkerhet vid eventuella teknikstrul, dels som ett underlag 

för själva analysen.  

4.3 ANALYS 
 

Efter intervjuerna transkriberades bandupptagningarna och kom tillslut att omfatta ca 75 sidor 

skriven text. En del av materialet valdes bort vid analysarbetet. Anledningen var att de inte 

tillförde kärnfrågan något, utan kopplades till de övergripande frågorna (se Bilaga 1). Materialet 

som analysen byggdes på omfattade 58 sidor.  

Under och efter transkriberingen påbörjades själva analysarbetet enligt den av Uljens (1989) 

tidigare presenterade metoden. Som stöd i analysarbetet har inspiration hämtats från den 

kvalitativa innehållsanalysen (Graneheim & Lundman, 2004). Kortfattat har datainsamlings-

materialet bearbetats på följande sätt: 
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1. Materialet har lästs vid ett flertal tillfällen tillsammans med de anteckningar som gjordes 

vid respektive intervju.  

2. Reflektioner har förts med hjälp av loggbok. 

3. Materialet har lästs på nytt för att prövas mot gjorda reflektioner. 

4. Materialet har kategoriserats på manifest nivå - ord och begrepp eller meningar har 

klassificerats i kvalitativt likande beskrivningar.  

5. Kategorier har formats och omformats. 

6. Kategorier har bearbetats till latent nivå –  genom tolkningar av beskrivnings-

kategorierna framträder kvalitativt skilda uppfattningar. 

7. Tematiseringar har utkristalliserats. 

Stor hjälp i arbetet med tolkningen av materialet har Creswell (2014) och den av Graneheim 

och Lundman (2004) presenterade kvalitativa innehållsanalysens latenta abstraktionsnivå varit. 

En process som i all korthet handlar om att i bearbetningen av datamaterialet i flera steg gå från 

manifest nivå (beskrivande) till latent nivå (tolkande) (a.a.). Analysen genomfördes på så sätt 

att datainsamlingsmaterialet i själva transkriberingen genomgick en första tolkning. 

Tillsammans med anteckningar gjordes en första grovskiss. Metoden handlar om att zooma in 

och zooma ut, hela tiden växla perspektiv. Att få en känsla av vad respondenten egentligen ger 

uttryck för, är central för metoden. Materialet har lästs i omgångar, låtit vila en tid, för att 

återigen tas upp för att se om slutledningar håller. Analysarbetet har bestått av att utkristallisera 

kvalitativt skilda beskrivningar av begreppet systematiskt kvalitetsarbete. Kvalitativt lika 

uttryck i form av ord/begrepp och meningar har så småningom kategoriserats för att skapa 

mönster som sammanfattar innebörden i en specifik kontext. Rent praktiskt har ord eller uttryck 

klistrats in i ett Excel-ark, som så småningom fått rubriker eller olika beskrivningskategorier. 

På så sätt har analysen byggts upp underifrån. Idéer har kontinuerligt diskuterats med 

handledare och seminariedeltagare med utgångspunkten: Ser du vad jag ser? Är detta rimligt? 

4.4 ETISKA PERSPEKTIV 
 

Studien har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) etiska principer vid forskning. 

Dessa handlar om följande fyra krav: Informationskrav, Konfidentioalitetskrav, Samtyckeskrav 

och Nyttjandekrav. Vid all kontakt med såväl rektorer som respondenter presenterade jag mitt 

syfte och påtalade vikten av de forskningsetiska aspekterna kring anonymitet och spridning av 
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känsligt material (Creswell, 2015); se bilaga 2. Det finns möjligen vissa etiska tveksamheter 

kring förfarandet, men det relativt stora antal möjliga respondenter omöjliggjorde att rektorerna 

visste vilka som de facto deltagit i studien. Förfaringssättet tryggade på så sätt anonymiteten 

för deltagarna. Studiens syfte kan ej heller sägas hantera känslig information på ett sätt som kan 

upplevas problematiskt för deltagarna. 

Samtycket bygger på deltagarnas självbestämmande över delaktigheten i studien. Detta 

innefattar bland annat att deltagarna informerades om att det stod dem fritt att bestämma om de 

ville avbryta studien utan negativa konsekvenser. Konfidentionalitetskravet presenterades 

genom att deltagarna försäkrats om att material, så som exempelvis datainsamlingsmaterial, 

kommer behandlas med yttersta försiktighet och förvaras utom andras insyn. Vidare 

försäkrades att alla eventuella namn eller särskild värdeladdade ord avkodas vid transkribering 

och vid eventuella citat i sluttexten (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.5  TROVÄRDIGHET 
 

Den kvalitativa undersökningen kan inte med samma säkerhet göra anspråk på de vetenskapliga 

kraven på reliabilitet, validitet, objektivitet, som inom, till exempel, de naturvetenskapliga 

forskningstraditionerna. Inom kvalitativ tradition används ofta andra begrepp (Guba, 1981; 

Shenton, 2004):  

1. Giltighet (credibility) avser datainsamlingens och analysens trovärdighet. 

2. Med tillförlitlighet (dependability) avses om forskningen är oberoende forskaren och 

dennes perspektiv. 

3. Det är också viktigt att bedöma om andra kan bekräfta det som forskaren fått fram 

(confirmability) 

4. Samt bedöma forskningens överförbarhet (transferability). 

Det finns idag olika åsikter kring hur tillförlitliga kvalitativa studier är ur vetenskapliga 

aspekter. Guba (1981) argumenterar för kvalitativa studiers vetenskapliga tillförlitlighet genom 

de ovan nämnda kriterierna. En överhängande viktig del för trovärdigheten vid kvalitativa 

undersökningar är i vilken utsträckning författaren förmedlar ett kritiskt förhållningssätt genom 

hela undersökningen (a.a.). Min undersökning gör inte anspråk på några absoluta sanningar 

kring hur systematiskt kvalitetsarbete uppfattas av lärare. Den är i bästa fall en delförklaring 

kring beskrivningn för hur begreppet kan uppfattas. Jag anser att jag inom studiens omfattning, 

genom val av metod, urval, genomförande samt analys kunnat bidra med trovärdighet och 

rimliga slutsatser. 
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Guba (1981) och Shenton (2004) anser att ett viktigt kriterium vid kvalitativa studiers 

trovärdighet ligger i hur pass väl forskaren är förtrogen med den aktuella miljön och ämnet. I 

mitt fall har jag god inblick i skolans praxis och styrdokument, mindre förtrogen är jag med 

genomförandet av datainsamling vid vetenskapliga undersökningar. Det finns naturligtvis 

också risker med att vara en del av forskningsmiljön eftersom jag är en del i sammanhanget, 

vilket skulle kunna påverka intervjuerna. Egna erfarenheter kan i värsta fall rikta fokus på fel 

saker; eller åtminstone försämra möjligheterna till ett bredare angreppssätt.  

 

Överförbarheten i kvalitativa studier beror främst på i vilken utsträckning undersökningens 

datainsamling representerar lärares uppfattningar. Studien är i sammanhanget liten, vilket 

minskar överförbarheten. Däremot anses deltagarna ha stor erfarenhet av skolans praxis och 

styrdokument. Dessutom har deltagarna olika ämnesbakgrund och erfarenheter från olika 

arbetsplatser. Detta kan ses som positivt för överförbarheten (Guba, 1981, Shenton, 2004). 

Ännu en viktig del när det gäller överförbarheten är huruvida resultatet, eller utfallsrummet, 

representerar det Shenton (2004) kallar ”breda beskrivningar av ett fenomen”, (thick descritions 

of the phenomenon) (Shenton, 2004, s. 70). Argumentet handlar om att uppfattningarna erbjuder 

en beskrivning och rimlighet hos dem som tar del av resultaten. Om utfallsrummet möjliggör 

en trovärdig överförbarhet till andra skolor och därmed skapar djupare beskrivning för hur 

begreppet systematiskt kvalitetsarbete uppfattas av lärare överlåts till läsaren att avgöra.   
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5. RESULTAT 

 

Eftersom min studie saknar traditionella frågeställningar, men väl ett avgränsat och precist 

syfte, skall jag här presentera utfallsrummet så transparant som möjligt genom att beskriva och 

kategorisera beskrivningarna i respondenternas uppfattningar av systematiskt kvalitetsarbete.  

Nedan kommer framkomna beskrivningskategorier presenteras på följande sätt. Kategorierna 

är framskrivna så att de kan svara på syftet: Hur uppfattas systematiskt kvalitetsarbete av lärare 

i grundskolans senare år? Citat används för att exemplifiera beskrivningskategorierna. Citaten 

är återgivna i exakt form. I citaten har ibland symboler använts. För att visa på tankepauser har 

tre punkter använts. Där ord eller meningar utelämnats har detta noterats med hakparentes […]. 

Intervjufrågan är vid citaten fetmarkerad och intervjusvaren är numrerade med ex. R4, som står 

för respondent 4.  

5.1 HUR UPPFATTAS SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE AV LÄRARE I 

GRUNDSKOLANS SENARE ÅR? 
 

5.1.1 REDSKAP FÖR IMPLEMENTERING 

 

Denna kategori beskriver hur lärare i första hand uppfattar att de genomför arbetet i praktiken, 

d v s praxis. Det som kännetecknar dessa uppfattningar är att de kretsar kring redskap, verktyg 

eller modeller för hur de arbetar i ämneslag/arbetslag och – eller i klassrummen. Dessa metoder 

och modeller har som syfte att utveckla verksamheten till det bättre. Uppfattningarna uppehåller 

sig kring praktiska, konkreta exempel på hur arbetet sker. Arbetet beskrivs i termer av: 

observera, dokumentera, följa upp, samla belägg, kontinuerligt arbete, mäta, avgränsa, 

analysera, sammanfatta. Samtliga respondenter ger uttryck för denna beskrivning. 

Exempel på utsaga i denna kategori: 

 (R3) Nä, men det är ju att man på nått sätt försöker ha en process för...där man då 

försöker kolla, dels vad är det vi ska göra? Vad är det vi gör? Vad fick vi för resultat 

av det? Och göra en analys, hur man ska gå vidare helt enkelt. Vad kan vi göra om? 

Vad kan vi behålla? Hur kan vi tänka på nått annat sätt? Mycket enkelt uttryckt. Så 

uppfattar jag systematiskt kvalitetsarbete. Och även då att man kanske då i den här 

processen kan liksom...vad ska man säga...göra det både i ämnena... men även att 

man kan göra det i vad ska man säga… i kanske större områden som gäller hela 

skolan. Kanske att man t.ex. jobbar med sin värdegrund på skolan eller 



21 
 

elevinflytande eller nånting i den stilen? Men att oavsett vad det är så kan man ha 

en modell för: Vad är vi? Vart ska vi? Hur gick det? Vad kan vi lära av det? Ungefär, 

så... 

Här beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet som en typ av arbetsmodell, eller en 

arbetsprocess. Respondenten uttrycker beskrivningar av systematiskt kvalitetsarbete som ett 

redskap för praxis i det gemensamma arbetet i arbetslag.  

 

I liknande termer uttrycker sig nästa respondenter: 

(R9) Att det ska vara en organisation kring detta, ett system där vi första passet... 

[…] vi snackar ihop oss. Vad är det vi behöver jobba med? Vad är det vi vill jobba 

med? Vad är problemet? Vad behöver vi förbättra? Därefter så gör vi en plan på 

vilket ämnesområde som vi skall anpassa detta i…Alltså jobba med det här 

problemet då, eller förbättringen i… och sen så kör man det under en två-

veckorsperiod där man följer upp det på onsdagar. Funkar det? Skulle vi kunna göra 

på ett annat sätt? Hur har det gått för Er? 

  

(R8) Ja, det är väl kanske inte jättestor skillnad mot det här att man skall ta reda på 

... alltså: Var är vi nu? Alltså både som ... ja, i den […] och det som man gör på en 

skola i fall att man bestämmer sig för att jobba ordentligt med systematiskt 

kvalitetsarbete. Och: Vart vi är på väg då till exempel? Och hur vi skall göra för att 

nå målet så att säga... 

 

Det finns uppfattningar om att systematiskt kvalitetsarbete i första hand handlar om ett 

arbetsredskap där själva arbetet sker med hjälp av modeller och – eller metoder i såväl det 

gemensamma arbetet som det enskilda klassrumsnära praktiken. De flesta respondenter 

beskriver att det praktiska arbetet med systematiskt kvalitetsarbete sker tillsammans med andra 

kollegor i det gemensamma arbetet i exempelvis arbetslag, eller ämneslag.  
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5.1.2 REDSKAP FÖR PLANERING I FÖRBÄTTRINGSSYFTE 

 

I denna kategori framträder beskrivningar som i första hand har ett uttalat mål med att planera 

verksamheten i förbättringssyfte. Respondent R4 och R11 beskriver systematiskt kvalitetsarbete 

med tyngdpunkt på denna beskrivning. Vad som karaktäriserar denna kategori är att det finns ett 

framåtsyftande perspektiv. Ofta sker denna planering tillsammans med kollegor och- eller elever. 

Ett vanligt förekommande begrepp i denna kategori är utvärderingar i olika former: 

organisationsformer, gemensamma planeringar, dokumentation, systematisera arbetsformer, 

utvärderingshjul, cykliska arbetsformer, avgränsningar i arbetsområden, kartläggningar, 

kontinuerligt arbete, långsiktiga mål. Dessa utvärderingar framträder i intervjuerna i ett uttalat 

eller outtalat framåtskridande syfte: 

(R4) Utvärderingar.......Det är det absolut viktigaste som jag känner hör ihop med 

systematiskt kvalitetsarbete. Eh...det är ju en av de sakerna som man oftast tvingas 

stryka, tyvärr. Man framhäver väldigt noga vad det är vi ska göra...vi genomför det 

vi skulle göra och sen är man väl är nöjd att ...eleverna gjorde som de blivit 

tillsagda… men det är nog utvärderingar som är det systematiska arbetet.  

 

  När du säger utvärdering. Vad tänker du då på? 

 

(R4) Det är mycket det här att .... att ...Vad vill jag ha ut ur den här aktiviteten? Vad 

vill jag ha ut av det här innehållet i det här avsnittet, momentet eller området, 

begreppet? Vad vill jag att ungdomarna ska kunna när de jobbat sig igenom den här 

delen eller aktiviteten? Och gjorde dom det? Nådde de dit jag hade tänkt att dom 

skulle nå? Det är den utvärderingen jag tycker att vi alltför ofta tvingas lämna... 

 

Här kan vi se exempel på hur respondenten vill beskriva arbetet i mer framåtskridande toner. 

Ofta framträder uppfattningar som visar ett tankemönster som kretsar kring futurum; alltså vad 

vill vi i framtiden, efter klassrums praxis. 

Ytterligare exempel på framåtskridande tankemönster ger respondent R11 uttryck för genom 

följande: 

 

(R11) Ja det jag tänker på är ju det här arbetet som nu fått chansen att göra här på 

skolan där vi varje onsdag träffas i ämnesgrupperna där vi kan analysera, utvärdera 

och planera utefter de behoven vi har inom ämnesgruppen. Vad vill vi jobba med 

nu? Eh....är det elevernas måluppfyllnad? Eller är det elevinflytande? Eller kan det 

vara som så att man skall göra […] mer....roligare eller ... för alla. Sånt kan man 
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jobba med i 4 - veckorsperioder. Sånt tror jag kommer leda till en mer samsyn … 

bättre samplanering i det långa hela så kommer det bli bättre måluppfyllelse också.... 

Samtidigt som vi kan ha en tid som vi inte haft tidigare och diskutera sånt som är 

viktigt för just vårt ämne och för vår undervisning... Praktiska saker, pedagogiska 

saker osv... 

Återigen ger respondenten uttryck för en framåtskridande syn på systematiskt kvalitetsarbete. 

Utvärderingar nämns ofta i denna beskrivningskategori. Syftet med dessa är att planera inför 

framtiden. Hela tiden beskrivs denna kategori mot bakgrund av att förbättra eller förfina 

verksamheten på olika sätt. 

5.1.3 REDSKAP FÖR KONTROLL 

 

I denna kategori beskrivs det systematiska kvalitetsarbetet i mer kontrollerande termer. Även 

här framkommer begreppet utvärderingar i beskrivningarna, men den kvalitativa skillnaden är 

tydligt kopplat till mer konkreta avgränsande områden som skall efterföljas, eller förändras 

enligt någon form av direktiv. Det handlar ytterst om styrning av verksamheten, men styrningen 

sker uttalat, eller outtalat efter en utvärdering initierat av någon annan än lärarna själva. Vanligt 

frekventerade begrepp i denna kategori är följande: kunskapskrav, centralt innehåll, mäta 

kunskaper, resultatdialog, likvärdig bedömning, sambedömning, högre måluppfyllelse, 

nationella prov, skolinspektionsutlåtande. Respondent R3 och R7 får sammanfatta 

beskrivningskategorin genom följande citat: 

Vem är det då som bestämmer innehållet i kvalitetsarbetet? Vem sätter 

dagordningen? 

 

  (R3) Det är ju ... min chef och hans chefer. Och politikerna… 

 

 Kan du utveckla det? 

 

 (R3) Ja, nej men det......Rektor kanske genomför nån form av enkät. Resultat av en 

enkät. Att här ligger vi lågt, detta måste vi jobba med under nästa läsår. Oftast ett 

par punkter som vi lägger in i den lokala arbetsplanen. Så jobbar vi med det. Så ska 

vi utvärdera det vid olika tillfällen. Hur det har gått? Det är ju ett sätt att få uppgifter. 

Ett annat sätt är ju helt enkelt att BU-kontoret bestämmer att nu är det här som vi 

ska satsa på. Läs-lyft. Ma-lyft och sånt. Även om det kommer ännu högre uppifrån 

är det ju dom som bestämmer formerna … Men det mest påtagliga är ju ändå det 

min chef bestämmer … Det kan ju också komma ifrån att ... Skolinspektionen haft 

åsikt. Elevenkäter har gett ett visst utslag åt det ena eller andra hållet… 
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 Här finns uttalade områden som respondenten uttrycker måste korrigeras på direktiv från 

någon; i detta fall rektor, BU-förvaltningen (huvudmannen), eller en statlig myndighet. Det 

handlar om styrning av verksamheten i någon form eller riktning, men det beskrivs som att 

styrningen sker efter kontroller av verksamheten där antingen brister påpekats, eller där någon 

undersökning förekommer arbetet. 

Ett annat exempel på liknande beskrivning där kontroller eller direkt styrning förekommer är 

följande: 

(R7) Men att det är systematiskt är väl att man gör det liksom.......alltså att man inte 

bara gör någonting en gång ... utan det är nått man gör kontinuerligt…för att öka 

kvaliteten i ett område där man känner: här brister vi eller nånting... Här brister vi, 

här behöver vi öka kvalitén ... det kan väl vara utifrån vad man fått veta från 

Skolinspektionen då till exempel ...ja ... så tänker jag. Säg att, som vi fick på mitt 

förra jobb, vi fick nån kritik från Skolinspektionen om hur vi jobbade med 

validering… 

Respondenten uppfattar arbetet som en följd av kontroll, där brister framkommit som 

underförstått måste korrigeras för att motsvara det som förväntas. En direkt styrning av 

verksamheten. 

5.1.4 REDSKAP FÖR INDIREKT STYRNING 

 

Denna kategori beskriver olika typer av styrningar av verksamheten. Tillskillnad från de 

kontrollerande beskrivningarna ovan, kommer detta till uttryck genom indirekta former av 

styrning. Vanligt förekommande begrepp i denna kategori är: lokala arbetsplaner, tolka 

styrdokument, resurstilldelning, diskutera resultat, behovsstyrning, rektor styr, läroplaner, 

skollag. Flera respondenter pratar i termer kring dessa begrepp, R1, R2 och R4. 

Här ges några exempel på beskrivningar som kretsar kring indirekt styrning: 

(R4) ...jag kollar väldigt mycket på skolverket. Jag är uppdaterad där. Det är för att 

jag har täta kontakter med […] och har träffat många av de här […] när det gäller 

mitt ämne och träffat en del forskare. Mycket ovanifrån är det. 

(R1) Syftet idag känner jag tydligt inte är ett kontrollerande av en viss verksamhet. 

Utan syftet idag är att förbättra det vi har. Vi utgår från det vi har och vi försöker 

hela tiden att bli bättre och bättre på det vi gör. Och vi gör det på ett systematiskt 

sätt … Sen utgår vi ju givetvis ifrån betygsstatistik, resultat från nationella prov, 

jämförelser mellan nationella prov och slutbetyg…vi har ju en skollag att förhålla 
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oss till. Och vi har ju en läroplan och kursplaner att förhålla oss till. Och det ska vi 

ju givetvis göra. Det vore ju väldigt konstigt annars, om vi nu skall titta på en 

nationellt likvärdig skola. Sen tycker väl - det har jag alltid tyckt - att det är konstigt 

att man har ett regelverk som är på nationell nivå, om man sen delegerar det ut till 

kommunerna … 

 

 Hur tänker du då? 

(R1) Alltså i allra högsta grad så här att beroende på det skatteunderlag som den 

aktuella kommunen har så sätter det ju det förutsättningarna för den kvalité som 

skolan kan ges. Jag tänker på det resurstilldelningssystem som finns. 

(R2) Nu t ex har vi ju hållit på i jan-feb. och tittat närmare på de resultat vi hade vid 

jul. Alltså betygen. Vi har gjort ... alltså tagit ut så att alla har sett hur betygen ser 

ut och jobbat med det i ämnesgrupper och kanske lite mera öppet så att alla har 

kunnat fokusera på vad man vill i det arbetet ... Det här arbetet mynnade ut i att vi 

gjorde nån slags jämförelse mellan kärnämnena sv, ma, en. Hur ligger vi till? Vad 

behöver vi göra med dem resultaten? Vad beror det på? Hur såg resultaten ut mellan 

killar tjejer? Från vilka skolor kommer de ifrån… Inte bara resultat när det gäller 

kunskaper eller så, det kan ju vara att man satsar på att få ungdomarna att må bra 

också. 

Citaten beskriver det systematiska kvalitetsarbetet som ett led av analyser av olika resultat. 

Begreppet resultat används frekvent som en styrande utgångspunkt vid arbetet. Dessa resultat 

kopplas ofta till betyg, nationella prov eller slutbetyg, men kan också beskrivas i mer mjuka 

termer som trygghet och trivsel. Respondenterna beskriver systematiskt kvalitetsarbete som ett 

styrinstrument. Styrningen sker emellertid inte på direkt order, eller uppmaning, utan beskrivs 

snarare i indirekta termer i form av hänvisningar till styrdokument, statistik, jämförelser eller 

ekonomiska förutsättningar för att bedriva verksamheten. Denna beskrivning skiljer sig främst 

från den kontrollerande uppfattningen genom att vara indirekt i styrningen. 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

5.1.5 REDSKAP FÖR ÖKAT LÄRANDE 

 

Här återfinns beskrivningar med en tydlig koppling till olika typer av lärandemål. Här 

framträder fler beskrivningar av systematiskt kvalitetsarbete i termer av processer som 

prioriterar lärandet. Arbetet sker genom samtal, genom dialog mellan kollegor, kollegor-elev, 

eller elever-kollegor. Även här finns begreppet styrning av verksamheten med, men styrningen 

upplevs komma från dialogen snarare än från indirekta eller direkta direktiv i form av 

exempelvis styrdokument. Det som uttrycks i utsagorna är lärande i termer av: samarbete, utgå 

från egna frågor, dialog, reflektera tillsammans, erfarenhetsutbyte, ”röd tråd”, utveckla 

förmågor, utveckla färdigheter, helhetsbild, visualisera lärandet, strategier för lärande, våga 

testa nytt. Följande respondenter får beskriva kategorin: 

(R3) på nått sätt, jag tror det finns...lite grann olika...dels är det ju att få en bättre 

skola naturligtvis. Och sen så tror jag väl att det är att utveckla personalen att tänka 

på ett visst sätt... Jag kan tycka så här att om vi skulle ha ett systematiskt arbete, då 

skulle det ju bli mer likvärdigt ... Och kanske hjälpa dem som inte är så bra då .... 

Vi upptäcker att vi har brister tillsammans. Man kan också sambedöma och planera 

tillsammans. Likvärdigheten blir tydligare.  

 

Respondenten beskriver genom citatet hur hen uppfattar arbetet som ett tankesätt, där ökat 

lärande är målet. Hen underbygger uppfattningen genom att ge uttryck för hur skolan kan bli 

bättre genom att upptäcka brister som de tillsammans kan arbeta med för att uppnå ökad 

likvärdighet; att lära av varandra. 

 

Nästa respondenter beskriver i metakognitiva termer hur systematiskt kvalitetsarbete kan 

uppfattas: 

(R5) … jag vill ju i min undervisning att vi ska göra saker som i sig genererar 

kunskaper. Men det är inte alltid den gör det. För du kan göra saker, ganska 

rutinmässigt egentligen, en elev har gått som i vårt fall […]  år i skolan och är 

faktiskt ganska bra på att göra saker. Men...har dom gjort sakerna så att de har lärt 

sig något? Dom kan ju faktiskt sitta och fundera på... alldeles för lätta saker in […] 

eller i […] så gör dom saker utan att reflektera över vad de gör. Varför blev det som 

det blev? Vad är det jag gör och vad lära jag mig utav det här? 

 

(R6) …förändra mitt sätt att undervisa så att det passar olika elever. Jag lär mig 

saker hela tiden om hur man kan tänka båda av elever och kollegor. Det händer väl 

i alla fall en gång i månaden att man får del av ett nytt sätt att tänka. Jag har också 
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som mål att eleverna ska ju inte... jag ser ju på dem att … om jag har förklarat en 

gång och de inte fattar, så vill de inte säga till mig att de inte fattar, jag ser ju oftast 

att de inte fattar... då måste jag ju ta det på ett annat sätt. Och mitt mål är att ha så 

många […] i bagaget så att jag kan verkligen nå just den eleven 

  Kan du ge nått exempel på när du säger att du ser att eleven inte förstår! 

 

(R6) Ansiktsuttryck, kroppsspråk...mm, det syns tydligt. Och i […] är det ju oftast 

så att när de har förstått så blir de ju glada. Och se att de inte blir glada är väl det 

tydligaste exemplet på att de inte har förstått ... Det är väl också en erfarenhetsfråga 

... Men jag tror, och sen är det ju så här att jag kanske har tre sätt att förklara, men 

jag kommer inte på fler. Då säger jag det. Då kommer jag tillbaka nästa lektion och 

liksom, då går jag oftast till kollegiet.......och frågar dem: Hur gör ni? 

 

Citaten ovan beskriver uppfattningar om att lärandet sker i samspel med elever och kollegor. 

Resonemangen som respondenten för kretsar kring det underförstådda begreppet beskrivning 

för lärandet, och beskrivning i lärandet.   

 

Ytterligare beskrivningar med fokus på lärande ges av följande: 

 

(R7) Alltså jag tänker så här att när man träffar elever i den professionen som jag 

har så ... så kan det vara en svårighet många gånger att ... få eleven … att jag och 

eleven ser - vad ska man säga – samma ... alltså ... att eleven ser skillnaden, ser 

skillnaden mellan sin egen prestation och det som förväntas utav en elev om du 

förstår... Jag menar alltså att man kanske inte har den insikten om vilka 

tillkortakommanden man har som elev. Och då gäller det liksom att jag som lärare 

i den […] möter den här eleven och vi kan enas om vilket ... vad det är som erfordras 

helt enkelt för att eleven skall lyckas. Alltså att eleven skall se skillnaden mellan det 

den presterar och det som erfordras … det är inte alla gånger jättelätt ifall att eleven 

saknar den insikten. 

 

 

 

I citatet framträder indirekt metakognitiva tankar i lärprocessen. Respondenten beskriver det 

systematiska kvalitetsarbetet i klassrumsnära praxis med betoning på lärandet och hur detta kan 

beskrivas. Här framträder ett reflekterande över vad lärande innebär både för lärare och elev.  
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Beskrivningarna i denna avslutande kategori innehåller uppfattningar om systematiskt 

kvalitetsarbete som ett redskap för ökat lärande. Oftast beskrivs detta i termer av metakognitiva 

beskrivningar eller processer där lärandet sker tillsammans med kollegor eller tillsammans med 

elever. Lärandet i denna kategori är inte lika tydligt kopplat till rationella mål så som ex. betyg, 

utan istället framhålls förmågor som ex. …”utveckla egna ideér…” och där nyfikenhet och lust 

lyfts fram som viktiga komponenter i lärandet.  

 

Lärare beskriver att arbetet fokuserar på dialogen. Dialogen kan ske både spontant eller mer 

organiserat i arbetslag, eller ämneslag. Det systematiska kvalitetsarbetet upplevs också i denna 

beskrivningskategori som något behovsupplevt. Något som vuxit fram ur dialogen och ur den 

skapas erfarenheter tillsammans.  

 

5.2 SAMMANFATTNING AV UTFALLSRUMMET 
 

I resultatdelen har det framkommit kvalitativt skilda sätt att beskriva hur systematiskt 

kvalitetsarbete uppfattas av lärare i grundskolans senare del. Utfallsrummet ger en bild av att 

lärare uppfattar systematiskt kvalitetsarbete som ett redskap för att utveckla verksamheten till 

det bättre. I utfallsrummet har följande beskrivningskategorier utkristalliserats: redskap för 

implementering, redskap för planering i förbättringssyfte, redskap för kontroll, redskap för 

indirekt styrning och redskap för ökat lärande. Samtliga deltagare i intervjuerna upplever att 

arbetet kretsar kring någon form av styrning av praxis, d v s hur de arbetar praktiskt i såväl det 

dagliga som det långsiktiga arbetet. Styrningen upplevs emellertid i olika grad och utsträckning 

av respondenterna. En del uppfattar direkta styrningar, andra indirekta styrningar. De direkta 

styrningarna kommer till uttryck i form av utvärderingar av verksamheten, ofta initierad av 

någon utifrån, eller ovanifrån. Exempel på beskrivningar av denna karaktär är: rektor, 

huvudmannen, politiker, Skolverket och Skolinspektionen. Den indirekta styrningen upplevs 

antingen i form av styrdokumenten, skollagen, eller mer självupplevda utvecklingsbehov som 

exempelvis kan komma fram i lokala arbetsplaner eller utvecklingsidéer från 

ämneslag/arbetslag. Här finns av naturliga skäl en större upplevelse av delaktighet och 

inflytande vilka kommer diskuteras i nästa kapitel. Skillnaderna framträder tydligast i 

uppfattningar av att bli styrd av någon eller något, eller om det upplevs stor grad av delaktighet 

och inflytande i det praktiska arbetet med att uppnå verksamheternas mål, d vs en indirekt 

styrning. Även om de olika uppfattningarna tycks uppfatta gemensamma mål med arbetet, ser 

målen och framförallt vägen dit olika ut. Med andra ord, vilka mål som prioriteras skiljer sig 
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åt. Utfallsrummet ger en bild av att lärare i huvudsak uppfattar det systematiskt kvalitetsarbete 

som ett redskap för att nå effekter i verksamheten. 

6. DISKUSSION 

  

Diskussion kommer delas upp i flera avsnitt. Först en diskussion kring metoden, därefter en del 

där resultatet, eller utfallsrummet diskuteras. Därefter kommer på de kritiska aspekterna vid 

lärandeobjektet systematiskt kvalitetsarbete diskuteras. Avslutningsvis behandlas eventuellt 

vidare forskning i ämnet. 

6.1 METODDISKUSSION 
 

Valet av metod var mot bakgrund av undersökningens syfte ganska enkel. Den kvalitativa 

intervjun anses ha större möjligheter att komma åt uppfattningar på djupet jämfört med bland 

annat kvantitativa undersökningar (Kvale & Brinkman 2015; Creswell, 2015). Emellertid 

innebär intervjun som datainsamlingsmetod en rad utmaningar vilka måste belysas. En sådan 

utmaning handlar om intentionalitet. Har jag riktat fokus mot det jag avsett att belysa? Har jag 

ställt relevanta frågor? Har jag besvarat dessa? Att vara transparant genom att visa 

intervjuguiden kan i viss mån stärka trovärdigheten i dessa avseenden. Jag anser att jag genom 

guiden besvarat frågorna och därmed kunnat få syn på kvalitativt skilda uppfattningar av 

systematiskt kvalitetsarbete.  

Fenomenografin försöker i stor utsträckning arbeta förutsättningslöst utan teorier eller tidigare 

erfarenheter (Larsson, 1986). Detta får konsekvenser för trovärdigheten. Shenton (2004) 

argumenterar för att förtrogenheten med undersökningsmiljön kan bidra till trovärdigheten vid 

kvalitativa studier. Men det kan samtidigt vara ett problem. Det är naturligtvis omöjligt att som 

aktiv lärare försöka ställa sig utanför den kontext man själv är en del av. Jag har försökt att 

ställa mig kritisk till min egen roll som undersökare genom att ställa höga krav på mig själv när 

det gäller förhållningssättet genom hela processen. Att förhålla mig kritisk till mina egna 

förutfattade meningar har varit en ständig inre monolog.  

Shenton (2004) menar att frequent debriefing sessions är en viktig del i att öka trovärdigheten. 

Att andra tagit del av arbetet längs processen har varit en nödvändighet och kan bidra till att 

stärka trovärdighet. Men som vid alla kvalitativa undersökningar ligger trovärdigheten i arbetet 

till syvende och sist i betraktarens ögon.  
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Själva genomförandet kan problematiseras. Intervjuerna hölls inom ca 40 - 65 min och 

resulterade i ca 75 s transkriberad text. En del togs bort vid analysarbetet med motiveringen att 

de inte tillförde själva kärnfrågan något. Kvar blev ca 58 sidor. Det kan kritiseras för att vara 

väl kortfattat. En förklaring skulle kunna vara att de allra flesta respondenter till i början av 

intervjuerna gjorde ett ”påläst intryck”. Det var mycket återkommande termer som jag 

misstänker hade ”lästs på” och nästintill reciterats ur bland annat Skolverkets publikationer. 

Det resulterade i att när mina följdfrågor ställdes blev det ofta tyst under långa sessioner.  

Intervjuerna innehåller alltså långa ”reflekterande tystnader”. Eftersom tystnaden ibland sägs 

tala, har jag prioriterat väntandet. Detta kan vara en orsak till det förhållandevis få antal sidor 

transkriberad text. Det skulle också kunna innebära bristande intervjuteknik, eller felfokuserade 

frågor. Eller i värsta fall, att uppfattningarna snarare betecknas som åsikter.  Jag anser emellertid 

att jag genom följdfrågor, som oftast föddes i ögonblicket, och analysmetoden möjliggjort en 

trovärdig tolkning av datamaterialet där olika uppfattningar framkommit.  

En möjlig alternativ metod hade varit att använda sig av kvalitativa observationer (Björndal, 

2011). Att genom besök i den professionella vardagen för lärare försöka få syn på det 

systematiska kvalitetsarbetet. Detta hade varit fullt möjligt. Mot bakgrund av denna studies 

utgångspunkt och ansats skulle samtidigt en observation föresätta vissa antaganden eller 

kriterier för vad systematiskt kvalitetsarbete innebär. Antagandet bygger på det synsätt som 

Björndal (2011) för fram i Det värderade ögat. Resonemanget utgår från att observationer är 

starkt förknippat med begreppen värdering och bedömning. Denna metod hade varit av första 

ordningen och således inte varit fenomenografisk. Eftersom min studie inte haft som syfte att 

varken värdera eller bedöma kvalitén i det systematiska kvalitetsarbetet, känns det inte som om 

observationer skulle utgjort ett bättre verktyg. Dessutom finns det ytterligare svårigheter med 

observationer som är sammankopplade med syftet. Observationer skulle snarare kunnat 

uppfattas som bedömande och kontrollerande och skulle därmed fått svårhanterliga 

konsekvenser för bearbetningsanalysen.     

Observationer av andra ordningen, innebär att observatören kontinuerligt observerar den 

praktiska vardagen och ses som ett komplement till exempelvis intervjuer, hade varit intressant 

och förmodligen ökat kvalitén för studien (Björndal, 2011). Av tidsmässiga skäl valdes detta 

alternativ bort.  

Överförbarheten i kvalitativa studier hänger starkt samman med urvalet (Guba, 1981; Shenton, 

2004). Detta hänger samman med riktade eller slumpmässiga urval. Min undersökning innehöll 
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ett riktat urval, men med stort inslag av slumpmässighet, eftersom det som till sist avgjorde 

urvalet var respondenternas förmåga att dels ha möjlighet att delta vid angivna tider, dels 

förmågan att svara snabbt (a.a.). Om detta var en styrka eller inte är svårt att uttala sig om. Men 

eftersom urvalskriterierna till viss del svarar mot en representativ bild av lärare i allmänhet, har 

jag svårt att se uppenbara brister med förfarandet. Överförbarheten hänger också ihop med i 

vilken uträckning mina resultat kan sägas representera en bredare, mer generell uppfattning om 

systematiskt kvalitetsarbete. Här refererar jag återigen till Guba och Shenton som menar att 

överförbarheten (transferability) i hög grad beror på vilken bredd fenomenet belysts och om 

dessa anses vara rimliga för dem som tar del av dem. Om undersökningens utfallsrum: redskap 

för implementering, redskap för planering i förbättringssyfte, redskap för kontroll, redskap för 

indirekt styrning, och redskap för ökat lärande, är relevant och rimlig i relation till tidigare 

forskning överlämnas åt läsaren. 

 

6.2 RESULTATDISKUSSION 
 

En övergripande iakttagelse i arbetet är att samtliga respondenter ger uttryck för de teman och 

beskrivningskategorier som uttolkats ur datainsamlingen. Skillnaderna ligger dels i hur de 

prioriterar olika delar av det praktiska arbetet, dels hur de uppfattar syftet med systematiskt 

kvalitetsarbetet, samt hur de förhåller sig till deras uppfattade definitioner av begreppen 

systematik och kvalité i en pedagogisk kontext. Ännu ett gemensamt drag är att respondenterna 

tycks växla mellan olika uppfattningar oreflekterat under intervjuernas gång. Det finns få som 

förhåller sig konsekvent till en strömningslinje, eller uppfattning, genom hela intervjuerna.  

Materialet ger uttryck för att systematiskt kvalitetsarbete i huvudsak handlar om någon form av 

styrning av verksamheter. Detta visar sig dels i vad-frågan, men framförallt i hur-frågan kring 

uppfattningar av begreppet systematiskt kvalitetsarbete. Om vi kopplar utfallsrummet i denna 

studie till vad som framkom i bakgrundsdelen ser vi att det finns tydliga likheter. De båda 

strömningslinjerna Skoleffektivitetsinriktad verksamhet (Larssson, 2004; Oxenswärdh, 2011, 

Scherp, 2011; Wahlström, 2015) och Skolutvecklingsperspektivet (Scherp, 2011) återfinns i 

denna studie:  
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• Skoleffektivitetsinriktad: redskap för implementering, redskap för kontroll, redskap 

för indirekt styrning 

• Skolutvecklingsinriktad: redskap för planering i förbättringssyfte, redskap för ökat 

lärande  

Syftet med Effektinriktad verksamhet är att de uttrycker avsikter med att få effekter på 

verksamheten. I denna undersökning kommer detta till uttryck genom att avgränsningar eller 

fokusområden står i centrum. Oftast beskrivs detta av lärare i rationella termer i form av 

modeller eller metoder som syftar till att nå högre måluppfyllelse, högre betyg, likvärdig 

bedömning, korrigera brister i verksamheten. I denna beskrivning återfinns upplevelser av vad 

som tidigare i bakgrundsdelen beskrevs som Top-down perspektiv. Någon utifrån, eller 

ovanifrån styr verksamheten genom direkta anvisningar, eller genom indirekta tolkningar av 

styrdokument eller analyser, jämförelser av betyg. Oftast upplevs ovanifrån-perspektivet 

komma från någon högre upp i skolhierarkin. 

 

Syftet med Skolutvecklingsinriktad verksamhet beskrivs istället i termer av redskap för lärande 

och delaktighet och inflytande. Detta framträder främst på vilket sätt som respondenterna 

prioriterar, eller vad de fokuserar på när de beskriver systematiskt kvalitetsarbete. Här sätts stort 

värde på begrepp som: lokala tolkningar, reflektera tillsammans, dialog mellan kollega-elev, 

erfarenhetsutbyte, elevinflytande, ökat samarbete. Här framträder en avsevärt större delaktighet 

i arbetet. Beskrivningarna kännetecknas också av att lärarna prioriterar, i huvudsak, 

lärprocesser, eller reflekterar över hur lärandet sker i samarbete med andra. Denna kategori 

uttrycker det vi i bakgrundsdelen presenterade som Bottom-up perspektivet. Den kännetecknas 

av inre motiv som drivkraft. Detta skall jämföras med känslan av yttre motiv som drivkraft i 

Top-down perspektivet i effektinriktad skolverksamhet. 

 

Lärare uppfattar systematiskt kvalitetsarbete kvalitativt olika, men där de uttrycker vissa 

gemensamma mål med arbetet. Det gemensamma är att redskapen är tänkta att styra 

verksamheten i en viss riktning. Målet tycks vara att förbättra eller förfina kvalitén i den 

pedagogiska verksamheten. Ytterligheterna finns i beskrivningarna där systematiskt 

kvalitetsarbete i ena änden beskrivs som redskap för kontroll, och i andra ändan som redskap 

för lärande. Den kontrollerande uppfattningen beskriver arbetet som ett redskap för att förbättra 

något som någon annan påtalat, oftast i form av brister. Här förefaller Scherps (2013; 2016) 

slutsatser kring kvalité i skolan, delvis sammanfalla med denna undersöknings resultat. I 
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datamaterialet ges uppfattningar av både inre – och yttre motiv. Scherp (2013) anser att kvalitén 

i arbetet starkt sammankopplas med begreppet motivation. De inre motiven i denna studie 

kommer främst till uttryck som redskap för lärande. I jämförelse med de uppfattningar som i 

undersökningen beskrivs som kontrollerande och styrande är skillnaden tydlig. Att bli 

kontrollerad upplevs som mindre motiverande. Enligt Scherp påverkar detta kvalitén (a.a.). 

Hur väl ansluter studiens utfallsrum med de intentioner som staten har med systematiskt 

kvalitetsarbete? I bakgrundsdelen sammanfattades beskrivningen av begreppet systematiskt 

kvalitetsarbetet på s, 6. Utfallsrummet visar att lärare uppfattar att systematiskt kvalitetsarbete 

kan handla om arbetsprocesser där syftet är att synliggöra kvalité, eller snarare brister i kvalitén. 

Karlsson Vestman, m fl. (2007), resonerar kring begreppet utvärdering, och dess betydelse för 

styrning mot ökad kvalité. De skiljer mellan informell och formell utvärdering, där den 

sistnämnda är ett viktigt inslag i styrningen av kvalitén. Den formella styrningen förväntas ske 

på ett systematiskt sätt och förstås som en rationell process där vissa metoder styr olika steg i 

bedömningen av kvalitén. Arbetet skall bedrivas kontinuerligt så att resultaten kan följas upp 

och bedömas i förhållande till de nationella målen. Detta svarar väl mot statens intentioner av 

det systematiska kvalitetsarbetet och synliggörs bland annat genom Vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet (Skolverket, 2015). Även detta visar sig i datamaterialet. Dock visar sig 

denna uppfattning inte lika uttalat. Möjligen kan vi tolka beskrivningar i kategorin redskap för 

implementeringen som, åtminstone till viss del, ge uttryck för vetenskapliga förhållningssätt: 

Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Men alldeles tydligt är det inte.  

Däremot tycks det av lärare i mindre utsträckning uppfattas att arbetet ska ske under medverkan 

av samtliga aktörer (SFS 201:800). Endast ett fåtal respondenter beskriver t. ex. att arbetet 

inkluderar elever, och ingen beskriver att den viktiga aktören föräldrarna deltar i arbetet. Här 

tycks statens intentioner inte nått ända fram. 

6.3 KRITISKA ASPEKTER AV SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE 
 

Inom fenomenografin är, som vi tidigare nämnt, uppfattningar centrala. Denna undersökning 

beskriver olika sätt att uppfatta det systematiskt kvalitetsarbete. Uppfattningarna består, som vi 

tidigare lyft fram, av en intentionalitet, d v s vad vårt medvetande är riktat mot.  I denna studie 

kommer det till uttryck i vad systematiskt kvalitetsarbete kan vara och hur det uttrycks att det 

används i praktiken. Vad-aspekten leder fram till objektet, medans hur-aspekten leder fram till 

de processer som leder fram till vad-aspekten; de hänger på så sätt ihop som minut-  och 
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timvisare i en analog klocka. Skillnader framträder i hur lärare beskriver att arbetet initieras, d 

v s vem som bestämmer vad arbetet skall bestå av och hur arbetet skall genomföras. Detta får 

konsekvenser för på vilka grunder arbetet sker. Det är detta som gör att vi kan få syn på 

kvalitativt skilda beskrivningar av objektet. Eftersom vi i utfallsrummet beskrivit olika 

uppfattningar kan vi möjligen diskutera de av Marton (2015) presenterade kritiska aspekterna 

av begreppet systematiskt kvalitetsarbete. Vilka är då dessa? 

En kritisk aspekt är den skilda synen på begreppet kvalité i den pedagogiska kontexten. Det är 

förhållandevis få respondenter som beskriver detta explicit. Däremot framträder det i 

datamaterialet indirekt genom beskrivningar av vad systematiskt kvalitetsarbete kan vara och 

hur det beskrivs att det kan ut i praktiken. De två ytterligheterna effektinriktad verksamhet och 

skolutvecklingsinriktad verksamhet omfattar också uppfattningar om kvalité. Kvalité i 

rationella termer av högre måluppfyllelse, högre meritvärde, eller kvalité i termer av relationella 

– och eller demokratiseringsorienterade mål. För skolan får detta konsekvenser för hur det 

systematiska kvalitetsarbetet förstås och tas emot i verksamheten. Det torde vara stor skillnad 

om lärare har en rationell, effektorienterad uppfattning om syftet med det systematiska 

kvalitetsarbetet, eller om den istället uppfattar att arbetets huvudsakliga syfte kretsar kring den 

mer mjuka, relationella, demokratiserande delen av läroplanen. En kritisk aspekt är således hur 

vi uppfattar och förstår begreppet kvalité i den pedagogiska kontexten. Både Lundström (2015) 

och Sherp (2016) är starkt kritiska till hur skolutveckling i New Public Management regi 

används.  Kritiken riktar sig främst mot att kvantifierade mätningar, så som exempelvis Pisa-

undersökningen, bygger på gemensamma definitioner av kvalité i den pedagogiska kontexten. 

Denna undersökning kan möjligen bidra till debatten med att påstå att det tycks finnas olika 

uppfattningar av vad kvalité i skolan innebär.  

Ytterligare kritiska aspekter, vilka är sammankopplade med ovanstående resonemang, kan vi 

skönja om vi tar in motivationsfaktorerna inre – och yttre drivkrafter. En rimlig slutsats är att 

lärares motivation, och därmed också kvalité i arbetet, påverkas av vem som bestämmer vad 

den skall arbeta med och när detta skall ske: Vad som betraktas som viktigt sammankopplas 

ofta med vad som uppfattas vara god kvalité i verksamheten.  Det ena påverkar det andra i en 

spirallikande tankeformation.  

Lägg där till styrdokumentens antal mål när det gäller kunskapskraven, och de förhållandevis 

många övergripande målen i grundskolan läroplan så är det inte konstigt att det kan vara svårt 
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att se effekter på de skolutvecklande insatser som staten, eller huvudmän initierat de senaste 20 

åren? Det finns många variabler som påverkar det systematiska kvalitetsarbetet.  

Så varför blir då inte resultaten i svensk skola bättre? Trots en rad riktade styrningar, som 

skollagar, läroplaner, riktade utvecklingssatsningar som läs- och skrivlyft, matematik - lyft, etc., 

tycks inte resultaten öka. Frågan är naturligtvis mångbottnad och kan tänkas bero på fler 

variabler än vad denna undersökning eventuellt belyst. Men det tycks finnas ett samband mellan 

vad lärarna uppfattar som kvalité, och vad staten genom Skolverket och Skolinspektionen, 

underblåst av New Public Management, uppfattar som kvalité i den pedagogiska kontexten; 

eller snarare en diskrepans.  

 

6.4 VIDARE FORSKNING 
 

Som jag ser det har studien givet möjliga svar på frågan hur lärare i grundskolans senare år 

uppfattar begreppet systematiskt kvalitetsarbete. Samtidigt har arbetet genererat i fler frågor 

som kan utgöra möjliga framtida forskningsområden. En sådan fråga ansluter till den första 

ordningens perspektiv (Björndal, 2011). Att observera den praktiska vardagen ute på skolor 

skulle vara ett intressant. Stämmer den bild som lärare ger vid intervjuerna med verkligheten? 

Hur skulle en observation av första ordningen kunna se ut för att så långt som möjligt ”fånga 

verkligheten”? 

Ytterligare ett intressant framtida projekt hade varit att omvandla de kunskaper denna studie 

eventuellt givit till en större kvantitativ studie för att om möjligt öka överförbarheten. Mot 

bakgrund av denna studie skulle man kunna skapa mer träffsäkra och väl avgränsade 

enkätsfrågor som underlag till en större kvantitativ undersökning.  

Den i mina ögon mest intressanta frågan ansluter till variationsteoretiska utgångspunkter: Hur 

kan skolledare och lärare tänka kring lärares kvalitativt olika uppfattning av det praktiska 

arbetet med systematiskt kvalitetsarbete? Hur kan vi skapa beskrivning för varandras olika 

syner på kvalité i den pedagogiska kontexten? Vilka konsekvenser får det för en demokratisk 

lärande organisation?  

 

 



36 
 

6.5 SLUTORD 

Jag vill som avslutning tacka alla deltagare i undersökningen för er dyrbara tid. Utan er hjälp 

med praktikaliteter och pedagogiska kvalitéer samtalen hade inte denna studie genomförts. 

Stort tack till min närmaste kollega som vid ett otal tillfällen ställt upp med att axla min lärarroll 

då jag varit upptagen med arbetet. Till alla i min närhet som tvingats höra på mina ständigt 

nyfikna frågor kring ett begrepp som inte alltid fångat ert intresse. Tack till studenter och 

handledare. Särskilt stort tack till min familj som med stort tålamod låtit mig vara i min egna 

lilla värld det senaste halvåret. Tack! 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Forskningsfråga:  

- Hur uppfattar lärare det systematiska kvalitetsarbetet i skolan? 

Halvstrukturerad intervju med inspiration av Brinkmann & Kvale (2015) med teman: 

Inledande frågor: 

• Hur vill du beskriva din roll på skolan? 

• Hur skulle du beskriva skolans organisation? 

Systematiskt kvalitetsarbete: 

Övergripande uppfattningar 

• Vad tänker du på när jag säger systematiskt kvalitetsarbete? (Definitioner/tolkningar) 

• Hur uppfattar du det systematiska kvalitetsarbetet? (syfte) 

Specifika uppfattningar 

• Hur uppfattar du din roll i det systematiska kvalitetsarbetet? 

Uppfattningar av intensioner med kvalitetsarbete 

• Hur uppfattar du att det systematiska kvalitetsarbetet prioriteras? (På vilket sätt? Av vem? För vem?) 

• Hur uppfattar du att ni använder det systematiska kvalitetsarbetet i er verksamhet? 

•  (Mot bakgrund av det vi pratat om): Vem bestämmer innehållet i det systematiska kvalitetsarbetet?  

• Vilka vinster ser du med systematiskt kvalitetsarbete? 

Avslutande frågor: 

• Är det nått du vill tillägga? 
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Bilaga 2 

 

Hej,  

Jag heter Johan Wirzén och arbetar som utvecklingslärare i Nässjö kommun.  

Just nu håller jag på att avsluta en RUC-utbildning på Högskolan i Jönköping genom en magisteruppsats 

i pedagogik.  

Studiens syfte kretsar kring att nå en fördjupad kunskap om hur lärare i grundskolans senare år uppfattar 

begreppet systematiskt kvalitetsarbete. 

Jag önskar få hjälp av dig som rektor genom att ni föreslår lärare som skulle kunna vara deltagare 

(respondenter) och som motsvarar de urvalskriterier som är aktuella:  

• Lärare i grundskolans senare år med minst 10 års erfarenhet i läraryrket 

• Lärare som är legitimerade 

• Lärare med olika ämnesbakgrund – Ma/No, Sv/En, Moderna Språk, Praktisk/Estetisk, So, 

Specialpedagog. 

Studien är kvalitativ och bygger på intervjuer, vilka kommer att bandas. Intervjuerna beräknas ta ca 30 - 

60 minuter och genomförs på respektive skola.   

Respondenterna kommer avidentifieras, d. v. s. all information rörande integritet kommer anonymiseras 

i den slutliga texten. 

Respondenterna har alltid möjlighet att avbryta deltagandet. 

Intervjuerna är tänkta att genomföras under v 9 - 11. 

Jag kommer själv ta kontakt med eventuella deltagare för mer praktiska detaljer så som tid och plats. Du 

som rektor behöver endast föreslå möjliga deltagare. 

Tack för din hjälp 

Med vänliga hälsningar 

johan.wirzen@nassjo.se 

070/XXX XXX 

 

 

 


