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Kvalitetsarbete och skolutveckling 

För att kvalitetsarbetet ska leda till utveckling behöver det sättas in 
i en utvecklingsprocess på skolan. Förståelsen av skolutvecklings-
processen får därmed stor betydelse för utformningen av kvali-
tetsarbetet. 

I min forskning om skolutveckling har jag funnit att lärares 
undervisningsmönster framför allt påverkas av de problem man 
stöter på i sitt vardagsarbete (Scherp, 2003) samt av de lärdomar 
man gör i mötet med eleverna och de samtal man har om dessa 
erfarenheter med kollegor och elever (Scherp, 2002). Skolutveck-
ling och kvalitetsarbete skulle utifrån dessa resultat ta sin utgångs-
punkt i lärares vardagsproblem och i de lärdomar om undervis-
ning och lärande som man byggt upp på skolan. För att kvalitets-
arbetet och kvalitetsredovisningen ska bidra till Problembaserad 
skolutveckling (PBS) behöver arbetet läggas upp på ett annat sätt 
än vad som är vanligt idag.  

Initiativ till skolutveckling som kommer utifrån och/eller 
uppifrån har större möjligheter att vara framgångsrika om de mö-
ter eller relateras till skolornas egna utvecklingsområden istället 
för att ange utvecklingsområden som ligger långt bort från de be-
rörda skolorna gällande kultur. Insatsen behöver karaktäriseras av 
ett utmanande möte om man ska kunna förvänta sig att utifrån 
tagna initiativ ska resultera i ett bestående utvecklingsarbete som 
fortsättningsvis hämtar sin kraft och näring inifrån organisationen, 
skolan. Med hjälp av yttre tryck t ex krav på handlingsplaner och 
kontrollerande uppföljningar och utvärderingar går det att initiera 
aktiviteter på skolan men de fokuserade kraftsamlingar som där-
med åstadkoms tycks dessvärre ha den ogynnsamma bieffekten att 
redan pågående utvecklingsarbeten avstannar. Man tvingas göra 
omprioriteringar av insatserna och därmed av tiden, kraften och 
energin som går ut över det utvecklingsarbete som man på skolan 
funnit vara angeläget. Lärare beskriver det i termer av att man 
tvingas in i en byråkratisk utvecklingsprocess som förhindrar reell 
skolutveckling.  

Om de anmodade utvecklingsområdena inte möter och av 
medarbetarna inte upplevs vara relaterade till den egna skolkultu-



ren, tenderar utvecklingsansträngningarna att avstanna i samma 
stund som den efterföljande kontrollerande utvärderingen och 
kvalitetsgranskningen är genomförd varefter man återgår till hur 
det såg ut innan man blev anmodade att ägna sig åt området. Om 
skolan ofta blir avbruten i sina egna utvecklingsansträngningar i 
vardagsarbetet ger man till slut upp tanken på att utveckla den 
egna verksamheten eftersom man inte får ägna sig åt det man själv 
finner vara avgörande för att få en hög kvalitet i elevernas lärpro-
cess. Svedberg (2000) avslutar sin avhandling med liknande tankar 
om rektorsrollen och skolutveckling: 

  
”Jag tror vi behöver befria oss från den instrumentella 
föreställningen att rektor främst skall vara en ”imple-
menterare” av allehanda reformer och förändringspro-
gram. Skolans problem som jag ser dem är inte frånva-
ron av förändringsinitiativ, utan snarare att för många 
och disparata, men framför allt externt definierade, för-
ändringskrav tenderar att fragmentera och motverka en 
långsiktig pedagogisk verksamhetsutveckling.” (s. 224)   
 

För att förändringar ska bli bestående behöver de kunna införlivas 
i den helhet som utgörs av den syn på lärande, kunskap och un-
dervisning som råder på skolan dvs. stämma överens med de egna 
erfarenhetsbaserade lärdomarna om hur man på bästa sätt bidrar 
till elevers lärande och utveckling. 
 

Kvalitetsarbete utifrån ett PBS-perspektiv 

Ska vi i första hand ägna oss åt att säkra den kvalitet vi har eller 
ska vi främst sikta på att successivt höja kvaliteten? Krävs det oli-
ka kvalitetsprocesser beroende på viket huvudsyftet är? Utifrån ett 
PBS-perspektiv innebär kvalitetsarbete att man intresserar sig för 
de egna arbetsinsatserna i relation till resultaten. Att förstå sig på 
hur man inom sitt eget ansvarsområde kan påverka skolutveck-
lingsprocessen på ett gynnsamt sätt är viktigare än att ägna sig åt 
att kontrollera vilka arbetsresultat närmast underliggande nivå 
uppnår. 



För att kunna utveckla kvaliteten räcker det inte med att man tar 
reda på om man uppnår avsedda resultat. Man behöver även sätta 
resultaten i relation till sättet att arbeta och försöka förstå kopp-
lingen mellan process och resultat. Om man inte förstår sig på hur 
det egna agerandet påverkar resultaten är det svårt att åstadkom-
ma förbättringar. Sarv (1997) använder sig av en metafor för att 
beskriva kortsiktig resultatfixering: 

 
”Det är livsviktigt att följa upp resultatet, men en fot-
bollstränare som bara sitter och tittar på resultattavlan 
har inte mycket att tillföra laget. Han måste också titta 
på spelet på planen. Han måste också kunna bidra till 
analysen av vad som åstadkommer resultatet.” (s. 55) 
 

Det betyder att lärare behöver förstå sig på hur olika undervis-
ningsmönster påverkar förverkligandet av uppdraget. Skolledarna 
behöver förstå sig på vilken betydelse ledarskapets utformning har 
för lärarnas möjligheter att skapa en god lärmiljö för eleverna. 
Förvaltning och politiker på kommunnivå behöver förstå sig på 
hur omständigheter på kommunal nivå samt hur deras insatser 
och sätt att styra verksamheten påverkar förutsättningarna för 
kvalitetsarbetet på de enskilda skolorna. Slutligen behöver man på 
nationell nivå undersöka och förstå hur faktorer på nationell nivå 
och utformningen av den politiska styrningen samt skolverkets 
och myndighetens för skolutveckling agerande påverkar kommu-
nernas och skolornas förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt 
kvalitetsarbete. 

Om kvalitetsarbetet ska leda till utveckling av verksamheten 
behöver man bygga upp meningsskapande och förståelsefördju-
pande lärmiljöer i organisationen där man på varje nivå lär om hur 
man kan bidra till en förhöjd kvalitet. På varje nivå inriktas kvali-
tetsarbetet således på  

• att lära om och förstå hur man på bästa sätt ska kunna bi-
dra till en hög kvalitet på kvalitetsarbetet på närmast un-
derliggande nivå samt  



• att på den egna ansvarsnivån lära om och förstå hur andra 
faktorer än det egna sättet att leda och styra, påverkar 
kvaliteten i elevernas lärmiljö.  

Lärdomar som görs i olika delar av organisationen sätts även i re-
lation till varandra och bildar underlag för lärande samtal där före-
trädare för de olika nivåerna och perspektiven möts. 

 

För vem gör man kvalitetsredovisningen?  

Utifrån ett PBS-perspektiv skrivs kvalitetsredovisningar framför 
allt för att dokumentera sitt eget lärande från den egna vardags-
verksamheten som kan ligga till grund för utvecklingsarbetet inom 
det egna ansvarsområdet. Genom kvalitetsredovisningen underlät-
tar man för andra delar och nivåer i organisationen att kunna ta 
del av de lärdomar man byggt upp. Det innebär att man i organi-
sationens olika delar och nivåer får en kunskap om kvalitetsarbetet 
inom andra delar än där man själv verkar utan att man behöver 
bygga på kontroll och inspektion.  
 

Vad är kvalitet och hur mäter man kvalitet? 

• Kvalitet som förhållandet mellan kundens upplevda kvalitet 
och den kvalitet som kunden förväntat sig. Kvalitet mäts 
genom att elever och/eller föräldrar får uttrycka hur nöjda 
de är med skolan. 

• Kvalitet som måluppfyllelse. Kvalitet mäts genom att ta 
reda på i vilken omfattning resultaten överensstämmer med 
uppdraget som helhet eller med olika mål och delmål som 
angivits i styrdokumenten. 

• Kvalitet som förverkligande av de arbetsprocesser som be-
döms leda fram till realiserandet av organisationens upp-
drag. Kvalitet mäts genom att lärare och elever bedömer 
hur väl man lyckas förverkliga de lärdomar som man funnit 
vara viktigast när det gäller att bidra till elevernas lärande 
och utveckling. 

 



Kundperspektivet 
Balanserade styrkort och SIQ är två TQM-baserade mätsystem 
som används i kvalitetsarbete inom skolan. Dessa mätsystem har 
ett kundperspektiv på kvalitet. Kvaliteten mäts genom kundun-
dersökningar där kvaliteten avgörs av hur stor procent som säger 
sig vara nöjda med skolan. Kvalitet är därmed inte en egenskap i 
lärprocessen eller i sättet att undervisa. 

I sin analys av värderingarna bakom och tillämpningen av 
TQM och SIQ i skolan, kommer Lagrosen (1997) fram till att… 

• kvalitetstänkandets själ inom TQM är kundorienteringen 
medan samhällsansvaret inte behandlas så ingående. 

• rent pedagogiska frågor inte direkt täcks in av modellen.  
• den kunskapssyn som dominerar inom TQM, SIQ och 

USK (Utmärkelsen Svensk Skola) är svår att förena med 
den kunskapssyn som betonas i skolans läroplaner. 

• arbetsbördan ökar på grund av mycket pappersarbete och 
mer tid till olika möten och sammanträden. ”I och med att 
modellen är så detaljerad (vilket är bra) blir den också mycket om-
fattande. Detta leder lätt till en viss paralysering. Ledningen står 
förstummad inför alla till synes oändliga kriterier och underkriterier 
och vet inte var man skall börja.” (s. 299)  

• många inte har förstått innebörden i projektet och dess 
syfte. 

• det språk som förekommer i modellen i hög grad skiljer 
sig från det som normalt används i skolans värld vilket 
skapat svårigheter att förstå vad olika begrepp egentligen 
innebär.  

 
Med dessa allvarliga begränsningar såväl vad gäller tillämpning 
som synen på lärande och kunskapssyn är det svårt att förstå hur 
Lagrosen kan dra slutsatsen att ”…de värderingar som ligger bakom 
TQM i huvudsak harmonierar med skolan och dess verksamhet.” (s 279) 
En rimligare slutsats torde vara att detta perspektiv inte är till-
lämpbart inom skolområdet. 



Måluppfyllelse 
Ett annat sätt att tänka om kvalitet är att sätta resultaten i relation 
till organisationens uppdrag och mål. Kvaliteten är beroende av i 
hur hög grad man lyckats förverkliga uppdraget och/eller målen. 
Avgörande för kvalitetsbedömningar är vanligen hur väl man lever 
upp till ett antal utvalda kriterier som i högre eller mindre grad 
kan sägas avspegla skolans uppdrag. Uppnådda resultat i ämnena 
engelska, svenska och matematik används ofta som kvalitetsmått 
utifrån vilka skolor rangordnas. Grosin uttrycker i Berg & Scherp 
(2003) att målet för skolutveckling är att ”förbättra elevernas prestatio-
ner och anpassning, det vill säga förmåga att hävda sig kunskapsmässigt i de 
typer av utvärderingar som används i skolorna, t.ex. betyg, nationella prov 
och andra typer av kunskapsprov.” (s. 226) 

Om man utgår från den gestaltteoretiska tesen att helheten är 
något annat än summan av delarna skulle det betyda att använd-
ningen av betyg i vissa ämnen eller andra utvalda indikatorer för 
att bedöma skolors kvalitet är behäftade med stora brister. En fo-
kusering på avgränsade och snäva kvalitetskriterier kan t o m leda 
till en försämring av förverkligandet av uppdraget som helhet. 
Denna inriktning av kvalitetsredovisningen riskerar att fragmenti-
sera uppdraget, dvs. den meningsskapande helheten, så att den 
särskiljer delarna från dess sammanhang. Användandet av ett antal 
kvalitetskriterier tenderar leda till en uppdelning av mål i delmål 
som i sin tur delas upp i fler delmål så att ett försök att uppfylla 
delmålen till slut skymmer det övergripande uppdraget. Fokus på 
delarna tenderar att osynliggöra helheten. Förståelsen och förverk-
ligandet av uppdraget är beroende av relationen mellan delar och 
helhet och hur dessa påverkar varandra (Scherp, 2002). Ett frag-
mentiserat sätt att mäta kvalitet kan bli en viktig kvalitetssänkande 
faktor för skolverksamheten. Sandberg (1994) fann i sin studie av 
motoroptimerare att de som av sina kollegor ansågs åstadkomma 
den högsta kvaliteten hade en förståelse av sitt uppdrag som skilj-
de sig från de övrigas förståelse. Den stora skillnaden bestod i att 
deras förståelse kännetecknades av helhetstänkande till skillnad 
från de övrigas mer atomistiska förståelse där varje enskild egen-
skap i motorns hanterades för sig. Om man utgår från motorop-
timerarnas egna bedömningar så gav en helhetsförståelse av upp-



draget en högre kvalitet än om man förstod sitt uppdrag som ett 
antal mer eller mindre oberoende delar. 

Scherp (2002) finner i en studie av 227 lärare en liknande in-
delning av lärares förståelse av läraruppdraget. Vissa lärare ser 
som sitt uppdrag att så långt möjligt utveckla ett antal olika från 
varandra skilda förmågor, beredskaper, egenskaper och kunskaper 
hos eleverna t ex ”Jag ska se till att eleverna lär sig engelska”. 
Andra ser inte de olika delarna i skolan som åtskilda och oberoen-
de av varandra utan menar istället att det handlar om att optimera 
relationen och samspelet mellan dem. Man betonar t ex betydel-
sen av att skapa för eleverna mer meningsbärande helheter genom 
att koppla ihop olika skolämnen till teman som är lättare att rela-
tera till elevernas föreställningsvärld. Det går även att urskilja en 
mer holistisk förståelsestruktur. Den innehåller en särskilt viktig 
och betonad övergripande idé eller princip som styr karaktären på 
samspelet mellan de olika dimensionerna. Den kan uttryckas i 
termer av att ”utveckla harmoniska individer som kan leva ett rikt 
liv” eller ”goda samhällsmedborgare”. 

Huruvida dessa skillnader i lärares förståelse av läraruppdra-
get även påverkar kvaliteten i elevernas lärprocess, på samma sätt 
som motoroptimerarnas förståelser påverkar kvaliteten i deras 
arbete, så att lärare med en holistisk förståelsestruktur i högre grad 
bidrar till elevernas lärande och utveckling än lärare med en ato-
mistisk eller interaktionistisk förståelse återstår att undersöka.  

Om Sandbergs forskningsresultat även skulle vara giltiga 
inom skolans värld skulle måluppfyllelseperspektivets atomistiskt 
uppbyggda utvärderingsmodeller och utvärderingsinstrument i så 
fall t o m kunna motverka sitt syfte dvs. försämra kvaliteten i ele-
vernas lärmiljö istället för att förbättra den. En atomistisk kvali-
tetsmodell skulle kunna förmå lärare med en helhetsförståelse att 
överge den till förmån för en atomistisk förståelse eftersom kvali-
teten utvärderas utifrån delarna och inte efter helheten. Rombach 
(1991) menar dessutom att det är en felaktig föreställning att tro 
att abstrakta mål kan bli konkreta och mätbara när de bryts ner. 

” De abstrakta målen kan inte fås att falla isär i delar de 
inte består av. Antingen gäller det abstrakta målet i hela 
organisationen eller så formuleras på någon nivå ett nytt 
mål som kan vara mätbart. Man kan fråga sig om ab-



strakta och mätbara mål överhuvudtaget kan stå i ett hi-
erarkiskt förhållande till varandra” (s 93). 
 

Processperspektiv 
Ett tredje perspektiv på kvalitet är att fokusera de pedagogiska 
processerna som förväntas leda fram till resultaten. För kvalitets-
utveckling utifrån detta perspektiv är det viktigt att upptäcka och 
förstå sambandet mellan resultatet och den lärmiljö som bidragit 
till resultatet.  

De mest intressanta frågorna utifrån ett skolutvecklings- och 
processperspektiv är: 

• Hur kan en skola på bästa sätt bidra till elevers lärande 
och utveckling utifrån det uppdrag som finns formulerat i 
styrdokumenten? 

• Hur kan man på olika nivåer bidra till att bygga upp kun-
skapen om hur denna lärmiljö behöver se ut? 

• Hur kan man på nationell och kommunal nivå bidra till 
att en sådan lärmiljö och lärprocess förverkligas på sko-
lor? 

 
Att bedöma kvaliteten i den enskilda skolans pedagogiska verk-
samhet skulle utifrån ett processperspektiv innebära att lärare un-
dersöker i vilken grad man lyckas förverkliga sina viktigaste lär-
domar om hur man på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och 
utveckling.  

När lärare bedömer kvalitet tycks de, utifrån deras egen för-
ståelse av skolans uppdrag, utgå från en helhetsbedömning av det 
som sker i vardagsarbetet. I lärares bedömningar ingår enskilda 
elevers kunskapsutveckling, samspelet mellan eleverna i klassen, i 
vilken mån eleverna tar initiativ till och ansvar för sitt lärande, i 
vilken mån man lyckas bidra till jämställdheten mellan pojkar och 
flickor, barnens lust till lärande,…..Listan skulle kunna göras 
mycket lång. Vid kvalitetsbedömningar behöver man inbegripa 
alla dessa olika delar och deras inbördes interaktion. Genom att 
t.ex läsa av ansiktsuttryck, samtalston och frågor från eleverna 
görs såväl medvetna som omedvetna bedömningar och lärdomar 



om hur man behöver organisera elevernas lärmiljö för att nå goda 
resultat.  

 

Utgångspunkter för kvalitetsutveckling utifrån ett 
PBS-perspektiv 
 
Kvalitetsarbete utifrån ett PBS-perspektiv grundar sig på det pro-
cessinriktade synsättet och handlar om att  

• undersöka i vilken grad man i sin vardagsverksamhet lyckas 
förverkliga sina lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar 
till elevernas lärande och utveckling samt 

• finna bättre lösningar av de problem som man stöter på i 
vardagsarbetet genom att fördjupa sitt lärande om och sin 
förståelse av problemens natur. 

 
Att låta de egna lärdomarna ligga till grund för det fortsatta ut-
vecklingsarbetet medför att utvecklingsområden och kvalitetsarbe-
tet blir relaterade till den egna verksamheten. Kvaliteten i verk-
samheten blir beroende av lärdomarnas kvalitet samt i hur hög 
grad man lyckas realisera sina lärdomar i vardagsarbetet. Det be-
tyder att man på varje skola utarbetar sina egna ”kvalitetsindikato-
rer” som används för att bedöma kvaliteten i den egna verksam-
heten. Van den Brande (2002) stödjer detta synsätt: 

 
”Empowering the stakeholders at school level means 
making them responsible for defining what they under-
stand by quality in education and giving them ‘owner-
ship’ of their part in the education system. If the leading 
people in this process really need some guidance or 
support, it would be desirable for them to be able to 
choose their advisors themselves.” (s. 30) 
 

För att undersöka giltigheten i sina lärdomar kan man t ex kontak-
ta högskolor och undersöka om de egna lärdomarna även har stöd 
i mer vetenskapligt uppbyggd kunskap om lärande och undervis-
ning. 



Även Hameyer (2002) menar att ”Basically important from the perspec-
tive of benchmarking is the fact that quality management starts from a clear 
definition of standards the school itself decides upon.” (s. 5) Han definierar 
kvalitetutveckling på skolor som  

 
“a process of professional teamwork, sustained staff de-
velopment, communication and support, feedback and 
networking with the aim to improve the quality of a 
school and its capacity as a learning organization so that 
all students can master their learning in a highly compe-
tent, motivated and creative way. (s. 5) 

 
Hauge (1994) ger ytterligare stöd utifrån en studie av fyra kom-
muner: 
 

• ”School-based evaluation is a strong way of enhanc-
ing quality development in school, assuming that 
pupil learning is in focus of the activities. 

• Quality assurance in school and in the school system 
is a developmental process focussing on organisa-
tional internalisation of shared values and standards 
for teaching and learning. 

• The management system has a preference for using 
technical-rational models of evaluation, which have a 
tendency to be in conflict with experience oriented 
and quality developmental processes in schools.” (s. 
10) 

 
Såväl Fetterman som Vanderplaat delar vårt perspektiv på kvalite-
tarbete: 

“Empowerment evaluation is the use of evaluation con-
cepts, techniques, and findings to foster improvement 
and self-determination. It employs both qualitative and 
quantitative methodologies. … Empowerment evalua-
tion has an unambiguous value orientation: It is de-
signed to help people help themselves and improve 
their programs using a form of self-evaluation and re-



flection. … Empowerment evaluation is necessarily a 
collaborative activity, not an individual pursuit.” (Fet-
terman, D.,M. 2001, s. 3) 
 
“Perhaps what distinguishes the discourse on empow-
erment most clearly from its predecessors is its ac-
knowledgement and deep respect for people’s capacity 
to greate knowledge about, and solutions to, their own 
experiences.” (Vanderplaat, M. 1997, s. 147) 

 
Kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning utifrån ett PBS-perspek-
tiv bygger på: 

• Kunskap om skolutvecklingsprocessen: Förändringar i 
undervisningsmönster sker som ett resultat av att lärare 
kommit fram till nya eller andra lärdomar om hur man på 
bästa sätt kan lösa vardagsproblem och bidra till elevers 
lärande och utveckling och /eller utifrån en annan förstå-
else av skolans uppdrag. 

• Dynamisk effektivitet: En skolas utvecklingskraft är vikti-
gare för kvaliteten än dess nuvarande resultat. På elevnivå 
fokuseras förbättringar av kvaliteten i elevernas lärprocess 
i förhållande till uppdraget. På skolnivå fokuseras kvalite-
ten i lärarnas lärprocess om undervisning och lärande ut-
ifrån de utvecklingsområden som man prioriterat på sko-
lan  

• Helheten i uppdraget: Kvalitetsbedömningen avser hela 
uppdraget och begränsas inte till vissa ämneskunskaper 
eller andra avgränsade indikatorer. 

 

Kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning på skolnivå 
Ett PBS-perspektiv på kvalitetsarbete och kvalitetsredovisning kan 
förverkligas på många olika sätt. Nedan beskrivs två olika sätt att 
strukturera kvalitetsarbetet på skolan.  

Det ena tillvägagångssättet bygger på att man utgår från en-
skilda lärares lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar till elever-
nas lärande och utveckling. I det andra tillvägagångssättet utgår 



man istället från de problem och dilemman lärare möter i sin var-
dagsverksamhet.  

Lärares lärdomar som utgångspunkt 
För att få fram ett underlag för kvalitetsredovisning och kvalitets-
utveckling på skolnivå skulle kvalitetsarbetet utifrån lärares lärdo-
mar kunna följa följande arbetsgång:  

 
År 1 

Varje lärare och skolledare formulerar och skriver ned sina tre vik-
tigaste lärdomar om hur man på bästa sätt kan bidra till elevers 
lärande och utveckling när man försöker förverkliga skolans upp-
drag. De olika lärdomarna sätts antingen samman till en helhets-
bild för skolan som helhet eller för varje arbetslag. Oavsett vilken 
nivå man väljer kan man t ex undersöka om lärarnas lärdomar ser 
olika ut beroende på vilken åldersgrupp de undervisar. Skillnader 
och likheter mellan olika gruppers lärdomar tydliggörs. Att skapa 
helheter och att bygga upp lärdomar bygger på att man upptäcker 
regelbundenheter och mönster i variationen. I en så komplex 
verksamhet som skolverksamheten är det svårt att upptäcka 
mönster som ligger fördolda i erfarenhetshavet. Ett hjälpmedel 
som man kan använda sig av för att lättare upptäcka mönster i 
lärdomarna är tabellfunktionen i Word-programmet. Detta be-
skrivs närmare i bilaga 1. 

Helhetsbilden ligger till grund för validerande samtal på sko-
lan eller i arbetslagen.  Är det så här vi tänker? Är det en rätt-
visande helhetsbild?  Ett annat sätt att fånga upp lärares lärdomar 
om hur man på bästa sätt bidrar till elevernas lärande och utveck-
ling i skolan är att skolledaren vid medarbetarsamtalen efterfrågar 
medarbetarnas lärdomar. Ett exempel på en helhetsbild från en 
kommun redovisas i figur 1. 



 
 

Barns 
och ungdomars 

lärande  
och  

utveckling 

Självförtroende 

Motivation 

Väcka nyfikenhet, 
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Stöd 
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intressen, behov 

Anpassa undervis-
ningen till elevernas 
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ker 

Figur 1. Helhetsbild av lärares lärdomar om utformning av elevers 
lärmiljö. 



       Översatt till löpande text skulle helhetsbilden kunna tecknas på 
följande sätt 

• Att skapa motivation är centralt och innefattar två dimen-
sioner; att väcka nyfikenhet och skapa intresse samt att 
skapa glädje och lust. Det åstadkommer man främst genom 
att möta barnen och ungdomarna där de befinner sig. Man 
beskriver två olika sätt att göra detta. Det ena handlar om 
att anpassa undervisningen till elevernas allmänna kun-
skaps- och mognadsnivå. Det andra handlar om att knyta 
an till elevernas erfarenheter, intressen och behov. Skillna-
den verkar bestå i att man i det första fallet utgår från kurs-
planen och ämnets egen inre logiska ordning och anpassar 
budskapet efter elevernas kunskaps- och mognadsnivå me-
dan man i det andra fallet utgår från den ordning som finns 
i elevernas föreställningsvärldar och organiserar lärproces-
sen utifrån den istället för utifrån kursplanen. Att nå kurs-
planens mål behöver inte betyda att man organiserar lär-
processen utifrån kursplanen. 

• En förtroendefull relation till barnet och att se hela barnet 
betonas. Det åstadkoms genom ett bemötande av eleverna 
som karaktäriseras av tilltro till deras förmåga samt lyhörd-
het och dialog. Detta har betydelse både för elevernas själv-
förtroende och för deras trygghet som i sin tur anses vara 
viktiga förutsättningar för lärprocessen.  

• Att eleverna får återkoppling på sina insatser lyfts fram som 
ytterligare en betydelsefull faktor för en god lärmiljö. Åter-
kopplingen har även en indirekt positiv effekt genom dess 
betydelse för elevernas självförtroende och trygghet. Man 
betonar såväl uppmuntran som beröm och stöd. Man be-
höver dessutom utmana elevernas föreställningar. 

 
Stöd för de egna lärdomarna? 
Nästa steg blir att undersöka vilket stöd man har för sina lärdomar 
utifrån pedagogisk forskning. Det kan ske genom att man kontak-
tar forskare/lärarutbildare på högskolor och universitet och ber 
dem reagera på lärdomarna genom att sätta dem i relation till 
forskningsresultat. Giotas (2002) forskningsöversikt stödjer till 



exempel de lärdomar lärarna formulerat i exemplet ovan. Utifrån 
ett PBS-perspektiv där de egna erfarenheterna och lärdomarna 
behöver utmanas i mötet med andra utgör den mer vetenskapligt 
uppbyggda kunskapen en viktig del i detta utmanande möte. Sko-
lor behöver ha kontakter med högskolornas forskning och med 
lärarutbildningarna så att kvalitetsbedömningarna bygger på såväl 
vetenskaplig grund som beprövad erfarenhet. 

Om man har lärarstuderande på skolan eller i kommunen kan 
de få i uppdrag att undersöka vilket vetenskapligt stöd man har 
för lärdomarna. En annan väg är att sätta de egna lärdomarna i 
relation till lärdomar man gjort i andra arbetslag eller på andra 
skolor. Om man inte får stöd för de egna lärdomarna påbörjas ett 
arbete med att försöka förstå hur det kommer sig att man inte har 
stöd av vetenskapen eller av andra lärare för sina lärdomar. Om 
man får stöd från vetenskapen och från andra lärares lärdomar 
kan man övergå till nästa steg. 
 
Förverkligandet av lärdomarna? 
Steg tre innebär att man undersöker i vilken grad man lyckats för-
verkliga lärdomarna i vardagspraktiken. För att få ett underlag för 
denna bedömning kan man använda sig av enkäter, observationer, 
intervjuer och samtal med elever, lärare, skolledare, föräldrar,... 
Det handlar främst om att fånga upp uppfattningar och upplevel-
ser bland de som är närmast berörda.  Utveckling av tillförlitliga 
metoder och mätinstrument kan ske på den egna skolan eller i 
samarbete med högskolor. För genomförandet kan man även ta 
hjälp av lärare och elever från en annan skola eller av lärarstude-
rande. 

Om det visar sig att man i mycket hög grad lyckats förverkli-
ga sina lärdomar i vardagspraktiken har man en hög kvalitet i 
verksamheten. Om det istället skulle visa sig att man endast i 
mycket begränsad omfattning lyckats realisera sina lärdomar är 
kvaliteten i verksamheten dålig och man behöver skapa lärgrupper 
bland lärarna i vilka man lär om hur man i högre grad ska kunna 
förverkliga sina viktigaste lärdomar i handling.  

 
 
 



År 2 
Under år två organiserar man meningsskapande och förståelseför-
djupande lärprocesser utifrån de utvecklingsområden man funnit 
vara mest angelägna. 

Gruppsammansättningen avgörs av intresse för området så 
att lärare väljer det område som man finner vara mest intressant. 
Syftet med lärgrupperna är att fördjupa förståelsen av de problem 
man valt att arbeta med och utifrån detta utarbeta förslag på hur 
man i högre grad ska kunna förverkliga de lärdomar man hittills 
inte lyckats så bra med. Varje lärgrupp tar vara på de erfarenheter 
och lärdomar som finns på den egna skolan, på andra skolor och 
den mer forskningsbaserade kunskapen. Genom att söka mönster 
i erfarenheter och lärdomar skapas förutsättningar för en fördju-
pad förståelse av det man undersöker vilket i sin tur ligger till 
grund för utarbetandet av förslag hur man på ett bättre sätt ska 
kunna förverkliga sina lärdomar inom det undersökta området. 

 
År 3  

År tre ägnas åt utprövning av de lösningsförslag som man kommit 
fram till inom de olika områdena varefter man formulerar nya lär-
domar som ligger till grund för förnyad undersökning år fyra. Det 
innebär att man startar en ny kvalitetsprocess utifrån samma 
mönster som år ett. Kvalitetsarbetet sker på det viset i treårscyk-
ler. 
 

En metod för kvalitetsarbete 
Jag har redan tidigare i texten försökt åskådliggöra olika sätt att 
strukturera kvalitetsarbetet utifrån ett PBS-perspektiv. Här följer 
ett exempel på såväl arbetsgång som metod. 
 

Arbetsgång 

• Beskriv den gemensamma förståelsen av uppdraget/visionen 
inom det område som ni har behov av utveckla 

 
• Formulera de viktigaste lärdomarna ni hittills gjort när det gäll-

er att förverkliga de ni vill åstadkomma. 



 
• Beskriv de aktiviteter som ni anser vara de viktigaste när det 

gäller att omsätta dessa lärdomar i praktiken 
 

• Ange i vilken utsträckning ni själva bedömer att ni har lyckats 
förverkliga era lärdomar i vardagsarbetet. 
 

• Ta reda på i vilken utsträckning de som är berörda, dvs elever-
na, upplever att ni lyckats förverkliga dessa lärdomar. 
 

• Beskriv de problem, dilemman som ni ser som viktigast i var-
dagen och som ni finner mest angelägna att förbättra när ni 
försöker förverkliga uppdraget/visionen. 
 

• Planera fortsättningen och hur ni ska kunna lära av det 
 

• Förbättringar bygger på nya lärdomar. Ställ er frågan: - Hur 
kan vi fördjupa vår förståelse inom de prioriterade områdena 
så att vi kan finna bättre lösningar? 

Metod  
Det första steget är att man inom den berörda gruppen, t ex ar-
betslaget, formulerar sin förståelse av uppdraget eller den vision 
man har för den verksamhet man vill utveckla. Det kan handla om 
skolverksamheten som helhet eller ett mer avgränsat område som 
man bedömt vara särskilt angeläget att utveckla. Utgångspunkten 
kan även vara en viktig lärdom om hur man på bästa sätt kan bi-
dra till elevers lärande och utveckling. 

Att komma fram till en beskrivning av en vision som alla 
känner ett engagemang för är ofta svårt och man får därför ibland 
nöja sig med att alla åtminstone accepterar formuleringen av vad 
man vill uppnå. Oavsett om det finns en central eller tidigare for-
mulerad vision behöver de som ska arbeta med förverkligandet 
formulera visionen för sin egen del så att man kan bli varse eventuella 
skillnader i förståelsen av vad man vill uppnå. Det är lättare att 
arbeta tillsammans om man är överens om vad man ska försöka 
åstadkomma.  



I denna fas handlar det om att beskriva helheten i vad man vill 
uppnå och inte att precisera ett antal mätbara mål.  För att komma 
fram till en fördjupad gemensam förståelse kan man t ex använda 
sig av samtal som dokumenteras i form av föreställningskartor 
eller metaplan (Se vår hemsida www.pbs.kau.se). Tidsåtgången för 
denna fas varierar givetvis beroende på hur samsynt man är i 
gruppen från början och hur stort och viktigt utvecklingsområdet 
är.  

Nästa steg innebär att man i gruppen kommer fram till vilka 
aktiviteter, arbetssätt, som är särskilt viktiga när det gäller att för-
verkliga lärdomen/uppdraget/visionen. Var och en i gruppen be-
skriver de aktiviteter han eller hon ser som mest betydelsefulla. 
Det man tar upp bygger på de lärdomar man hittills dragit av sina 
erfarenheter. Samtliga aktiviteter listas på en Whyte-board eller på 
ett blädderblock så att alla kan se samtliga förslag. När alla viktiga 
aktiviteter listats gör man en bedömning av vilka arbetssätt eller 
aktiviteter som bidrar mest till att förverkliga det man vill uppnå. 
Det kan t ex ske genom att var och en i gruppen får fem poäng att 
fördela på de listade aktiviteterna. Poängen fördelas efter angelä-
genhetsgrad vilket innebär att man kan placera samtliga fem po-
äng på en och samma aktivitet om man ser den som så mycket 
viktigare än alla de andra förslagen. Bedömer man flera förslag 
som ungefär lika viktiga fördelar man förstås poängen mer jämnt 
på dessa aktiviteter. Detta görs genom att man använder sig av en 
matris som exemplifieras i figur 2. 

 



  
Vision: Att möta eleverna där de är; kognitivt, emotionellt samt intresse-
mässigt. 
Antal poäng 1 -5 utifrån angelägenhetsgrad 

Aktivitet Lär 
A 

Lär 
B 

Lär 
C 

Lär 
D

Mv Elev 
A 

Elev 
B 

Mv 
 

Totalt

Ta reda på hur eleverna 
tänker inför ett nytt kun-
skapsområde 

 
2 

 
1 

 
3 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1,5 

 
1,8 

Få eleverna att tänka efter 
själv först. 

 
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
1,8

  
1 

 
0,5 

 
1,3 

Utgå från eller knyta an till 
elevernas erfarenheter. 

 
1 

   
1 

 
0,5

 
 

  
0 

 
0,3 

Ta tillvara på elevers initia-
tiv och frågor. 

 
 

 
1 

   
0,3

 
1 

  
0,5 

 
0,3 

Verklighetsanknyta under-
visningen 

 
1 

   
1 

 
0,5

 
2 

 
3 

 
2,5 

 
1,2 

 
Figur 2. Matris över aktiviteter som bedömts vara betydelsefulla 
för att förverkliga lärdomen, uppdraget eller visionen. 

 
Vilka som deltar i arbetet avgörs av det område som man valt att 
arbeta med. Det kan vara lärare från olika arbetslag eller lärare i 
samma arbetslag, elever, skolledare, föräldrar, politiker,…. Om 
gruppen består av både lärare och elever kan det vara intressant 
att se om bedömningarna skiljer sig åt mellan lärare och elever. 
Eventuella skillnader i bedömningen kan tydliggöras genom att 
man även beräknar medelvärden för lärare och elever var för sig. 
Olikheter i bedömningarna kan ligga till grund för förståelseför-
djupande och lärande samtal. 

När alla fördelat sina poäng kan man välja att samtala om 
varför man gjort de val man gjort varefter man ger möjlighet för 
var och en att ändra sin poängfördelning. När man är klar med 
detta summeras poängen och man får fram en lista över de aktivi-
teter som man i gruppen ser som mest betydelsefulla för förverk-
ligandet av det man vill åstadkomma. Det är dessa aktiviteter som 
blir gruppens kvalitetsindikatorer.  



Steg tre innebär att man skaffar sig ett underlag för att bedöma i 
vilken grad man hittills lyckats förverkliga de prioriterade aktivite-
terna. Det kan ske genom att var och en gör en bedömning av hur 
väl man tycker sig ha lyckats genomföra de aktiviteter som man 
tillsammans bedömt vara viktiga för förverkligandet av sina lär-
domar eller visioner. Man kan t ex bedöma sina insatser på en ska-
la från 1 – 10 och föra in poängen i en ny matris till viken man 
fört över angelägenhetspoängen. Var och en går fram och för in 
sina bedömningar i matrisen enligt figur 3. 

 
Figur 3. Matris för bedömning av hur väl man lyckats förverkliga 
sina intentioner. 
 
Den som leder arbetet frågar om anledningen till att någon satt ett 
visst värde t ex 5 på en aktivitet och ber den också att beskriva 

Antal poäng 1 – 10 utifrån hur väl man lyckats med de olika aktiviteterna 

Aktivitet Mv ange-
lägenhets-

poäng 

Lär 
A 

Lär 
B 

Lär 
C 

Mv per 
aktivitet

 

Elev 
A 

Elev 
B 

Mv per 
aktivitet

 

Mv 
totalt

Ta reda på hur 
eleverna tänker 
inför ett nytt kun-
skapsområde 

 
1,8 

 
7 

 
8 

 
5 

 
6,7 

 
5 

 
3 

 
4 

 
5,6 

Få eleverna att 
tänka efter själv 
först. 

 
1,3 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 

 
3 

 
3 

 
2,4 

Utgå från eller 
knyta an till ele-
vernas erfarenhe-
ter. 

 
0,3 

 
5 

 
4 

 
8 

 
5,7 

 
2 

 
3 

 
2,5 

 
4,4 

Ta tillvara på ele-
vers initiativ och 
frågor. 

 
0,3 

 
1 

 
6 

 
5 

 
4 

 
6 

 
4 

 
5 

 
4,4 

Verklighetsanknyta 
undervisningen 
 

 
1,2 

 
9 

 
7 

 
8 

 
7 

 
5 

 
4 

 
4,5 

 
6,6 

Totalt  5.0 5,4 5,4 5,2 4,2 3,4 3,8 4,7 



vad den grundar sin bedömning på. Ställ fördjupande frågor av 
typen ”Hur menar du då?” ”Kan du förklara litet närmare?”. Genom 
att samtala om några olika bedömningar utvecklar man en mer 
enhetlig och gemensam bedömningsgrund. Aktiviteter som fått 
låga värden följs upp av frågor av typen ”Vad är det som fått dig att 
sätta värdet tre och inte ett eller två?” Detta görs för att påvisa det som 
man ändå lyckats med trots att man i stort inte anser sig ha lyckats 
särdeles väl inom det området.  

Efter att ha samtalat om vad som ligger tillgrund för olika 
bedömningar ges alla möjligheter att revidera sina ursprungliga 
bedömningar.  

Poängmedelvärdena beräknas både för individ och aktivitet. I 
den mån man har olika kategorier i gruppen, t ex lärare och elever, 
är det möjligt att särredovisa poängmedelvärdena för de olika ka-
tegorierna.  

Genom att beräkna medelvärdet för bedömningarna av samt-
liga aktiviteter så får man fram ett ungefärligt värde som visar be-
dömningen av helheten. Detta totalmedelvärde kan fungera som 
en grov helhetsbedömning som kan utgöra referenspunkt för 
framtida förnyade bedömningar. 

Man kan även behöva öka tillförlitligheten i de egna bedöm-
ningarna genom att ta fram ett bättre underlag för sina bedöm-
ningar. Det kan handla om att genomföra mer ingående intervjuer 
med elever på skolan eller genom att göra observationer för att ta 
reda på omfattningen av och karaktären på vissa aktiviteter som 
bedömts vara särskilt viktiga. Om elever inte varit med i gruppen 
eller, vilket antagligen är vanligast, bara ett fåtal elever deltagit i 
gruppens arbete kan man behöva man skaffa sig ett bättre under-
lag för bedömningarna genom att ta del av deras erfarenheter och 
upplevelser. 

Steg fyra utgörs av ett framåtblickande och planering av vilka 
områden det finns anledning att utveckla ytterligare. Matris num-
mer två ligger till grund för dessa bedömningar. Det kan handla 
om att vidareutveckla något som redan bedöms fungera väl men 
som är så viktigt eller så intressant att man ändå vill fortsätta att 
fördjupa sig inom området men det kan förstås också vara ett om-
råde där man hittills inte lyckats särdeles väl. Innan man börjar 
prata om vilka förändringar man anser sig behöva göra är det 



lämpligt att man pratar om vad man vill uppnå med förändringen 
dvs. vilket eller vilka mål man har för förbättringsarbetet och hur 
man ska kunna bedöma om man lyckats med det man ville uppnå. 

I den mån man redan tycker sig ha tillräcklig kunskap inom 
ett valt problemområde så att man direkt kan genomföra föränd-
ringar kan man övergå till handling och utpröva de idéer man har. 
I så fall behöver man även komma fram till hur man ska följa för-
ändringen så att man får ett tillförlitligt underlag för bedömning 
om man har varit framgångsrik och för att få ett underlag för eget 
lärande om varför det nya sättet att arbete fungerade bättre eller 
sämre. 

Om man inte vet hur man ska hantera de problem- eller ut-
vecklingsområden man prioriterat behöver man istället planera en 
lärprocess med vars hjälp man kan fördjupa sin förståelse av pro-
blemets natur och därmed få ett bättre underlag för att finna 
andra lösningar. Hur den lärprocessen kan organiseras finns när-
mare beskrivet i Scherp (2003). 

Den beskrivna metoden kan även med smärre anpassningar 
användas där man utgår från ett angeläget problem istället för 
uppdraget eller visionen. Listningen av aktiviteter handlar då om 
de lösningsförslag som man kan komma på i gruppen.  

Den metod som beskrivits ovan är användbar i mindre grup-
per. Resultaten av de olika arbetslagens eller gruppernas arbete 
behöver sedan hanteras på skol- och kommunnivå. En skolas kva-
litetsredovisning utgörs av en redovisning av alla de kvalitetspro-
cesser som pågått på skolan under det gångna året. Kommunens 
kvalitetsredovisning är en redovisning av skolornas kvalitetspro-
cesser.  

Metoden ska i första hand ses som ett hjälpmedel för att få 
till fördjupande samtal om helheten bland dem som är berörda. 
Metoden får inte reduceras till en sifferexercis där de numeriska 
värdena på delarna tillåts dominera. Det viktigaste är att doku-
mentera de samtal som strukturen ger upphov till och låta denna 
dokumentation bli det viktiga i kvalitetsredovisningen. Om de 
numeriska värdena tillåts dominera riskerar man att hamna i frag-
mentiseringens fälla även om syftet är att utveckla det egna var-
dagsarbetet.  
 



Vardagsproblem som utgångspunkt för kvalitetsredovisning 
Utöver dokumentation av de lärdomar man redan dragit och i vil-
ken utsträckning man lyckas förverkliga dessa lärdomar i vardags-
arbetet kan kvalitetsredovisningarna även utgå från och innehålla 
de lärprocesser som är direkt relaterade till olika problem och di-
lemman som man möter i sin vardagsverksamhet. Vid problemba-
serad skolutveckling riktas lärandet främst mot vardagsproblem 
eller andra på skolan angelägna utvecklingsområden.  
 
På en skola har man valt att bygga upp kompetensutvecklingen i 
form av lärgrupper utifrån följande prioriterade lärområden:   

• Hur kan vi utveckla Montessoriarbetet? 
• Hur kan vi hjälpa de barn som tappat lusten att lära? 
• Hur kan fritidsverksamheten förbättras? 
• Hur jobba med utagerande barn? 
• Elevaktiva arbetssätt hur? 
• Utveckling av en pedagogisk inriktning i arbetslaget. 
• Hur väcker vi och bibehåller barns läslust? 

 
Vilka områden man väljer att fördjupa sig i avgörs på varje enskild 
skola utifrån de problem och/eller utvecklingsområden man ser 
som mer väsentliga än andra i vardagsverksamheten.  

Tanken är att man genom en fördjupad kunskap om pro-
blemområdet ska kunna komma fram till bättre lösningar på det 
problem man valt att arbeta med. Ett första steg i det förståelse-
fördjupande lärandet om problemet är att de som ingår i respekti-
ve grupp beskriver hur man för närvarande ser på problemet. Hur 
man förstår problemet är bal. a beroende av hur man ser på sko-
lans uppdrag. Nästa steg är att vidga och fördjupa sin förståelse 
genom att aktivt söka kunskap inom området.  

Lärandet inom varje lärgrupp tar sin näring från åtminstone 
tre områden. Först handlar det om att ta vara på de erfarenheter 
och lärdomar inom området som redan finns på skolan. Dessa 
erfarenheter och lärdomar systematiseras och dokumenteras. Det 
är ett arbete som oftast innebär att man intervjuar kollegor, elever, 
föräldrar och/eller andra som kan bidra till en fördjupad förståel-



se av området. Det kan även handla om observationer, enkäter 
och analys av olika dokument på skolan.  

Efter att ha beskrivit de mönster av lärdomar och erfarenhe-
ter som redan finns på den egna skolan är det viktigt att vända sig 
utåt och ta del av andra skolors lärdomar inom området. Det är 
därför klokt att besöka en eller flera andra skolor där man arbetat 
med samma problemområde och ta del av de lärdomar man gjort 
där.  

Att ta del av den forskning som bedrivs inom området ge-
nom att bjuda in eller besöka forskare samt läsa forskningsrappor-
ter utgör ytterligare en komponent i lärprocessen. Efter att ha satt 
sig in i och sökt mönster i lärdomarna från den egna skolans erfa-
renheter, andra skolor samt forskningen, formuleras den nya för-
djupade förståelsen av problemområdet.  

Nästa fas innebär att man utifrån sin fördjupade förståelse 
utarbetar lösningsförslag som man anser vara värda att utprövas 
på den egna skolan. Lösningsförslagen utprövas för att kunna dra 
lärdomar om vilket eller vilka lösningar som förefaller vara bäst 
för skolan. Dessa lärdomar formuleras och utgör en del i kvalitets-
redovisningen när det gäller hur man kan förstå och bidra till ele-
vernas lärande och utveckling. 
 

Att skapa helhet och sammanhang av delar 
På varje skola har man anledning att skapa helhetsbilder av lärares 
lärdomar på såväl arbetslags- som skolnivå. I skolutvecklings-
sammanhang har det visat sig vara betydelsefullt att ha en skolge-
mensam inriktning och förståelse av verksamheten vilket talar för 
att skapa en helhetsbild för varje skolenhet. Samtidigt är det vik-
tigt att helhetsbilder av lärdomar och förståelser sker så nära den 
operativa nivån som möjligt vilket talar för att arbetslagsnivån blir 
central. Ett sätt att hantera detta är att först sammanställa lärares 
lärdomar på skolnivå och sedan fördjupa detta på arbetslagsnivån 
där varje arbetslag utifrån sina förutsättningar ges möjlighet att 
profilera sig inom de ramar som formulerats på skolnivån.  

En annan viktig fråga är huruvida kommunens kvalitetsredo-
visning ska bygga på skolområdenas, skolornas och/eller arbetsla-
gens kvalitetsredovisningar. Ett vanligt tillvägagångssätt tycks vara 



att de kvalitetsredovisningar som görs på arbetslagsnivå samman-
ställs och sammanfattas av rektor. I de kommuner där man har 
skolområdeschefer sammanfattas de olika rektorernas samman-
fattningar varefter den skickas till förvaltningen för att samman-
fattas tillsammans med övriga skolområden varefter resultatet re-
dovisas för kommunpolitiker och för skolverket. Risken är stor att 
resultatet blir alltmer urvattnat och intetsägande ju fler befatt-
ningshavare som lägger ned tid och kraft på kvalitetsredovisning-
en. Det är knappast uppmuntrande att kvaliteten i kvalitetsredo-
visningen blir sämre och mer intetsägande ju mer tid som läggs 
ned på att göra den. 

Att ge en helhetsbild av ett antal delar t ex från enskilda lära-
re till arbetslaget, från arbetslagen till skolenheten, från skolenhe-
terna till skolområdet, från skolområdena till kommunen, kan gö-
ras på olika sätt. Ett vanligt sätt är att bara ta vara på och beskriva 
det som är gemensamt för delarna och utelämna delarnas unicitet. 
Ett annat sätt är att söka en högre tingens ordning, metanivå, som 
i någon mening innefattar delarna men där man använder andra 
mer generaliserade begrepp än vad som använts för att beskriva 
delarna. Båda metoderna riskerar att distansera redovisningen från 
verksamheten och från dem som ansvarar för kvalitetsutveckling-
en i vardagen. Det blir svårt att känna igen och känna engagemang 
för en urvattnad eller generaliserad version av kvalitetsredovis-
ningen. Om sammanställningen av lärdomar avgränsas till det som 
förenar begränsar man variationen och därmed möjligheterna att 
lära av varandra. Genom att även tydliggöra variationen i lärdomar 
mellan arbetslagen skapas bättre möjligheter för lärande möten. 

Om såväl likheter som olikheter i arbetslagens lärdomar 
framgår av kvalitetsredovisningen på skolnivå kan den även an-
vändas som underlag för kommunens kvalitetsredovisning. Ar-
betslagens kvalitetsredovisningar behöver sannolikt ligga till grund 
för såväl skolans som kommunens kvalitetsredovisning. Det bety-
der en modell som kan illustreras på följande sätt: 
 



 
 
Arbetslagens/skolornas kvalitetsredovisningar sammanställs på 
kommunnivå och sätts i relation till de områden som man priori-
terat i kommunen samt till de resultat som skolverket kommit 
fram till genom sina analyser på nationell nivå. Inom vilka områ-
den sker ett kvalitetshöjande arbete? Vilka lärdomar har man dra-
git i arbetslagen och på skolorna? Lärdomarna dokumenteras i 
kommunens kollektiva minne. Vilka konsekvenser får dessa lär-
domar för fortsatta kommunala prioriteringar och för det fortsatta 
kommunala uppdraget? Finns det politiskt prioriterade utveck-
lingsområden som man inte gripit sig an på skolorna? Hur ska 
man initiera utvecklingsinsatser inom dessa områden? Förståelse-
fördjupande samtal mellan politiker och professionella? Erbjuda 
arbetslag eller skolor extra ”forskningsmedel” för att uppmuntra 
till utvecklingsarbeten utifrån vilka man kan dra lärdomar? 
 
 
 

Skola A 

Kommunen 

Arbetslagets  
lärdomar 

Skola B 

Arbetslag Arbetslag Arbetslag 

Likheter och skillna-
der mellan arbetslag 
på skolan tydliggörs 

Likheter och skill-
nader mellan ar-
betslag på skolan 
tydliggörs 

Likheter och skillnader mellan arbetslag 
i kommunen tydliggörs. Likheter och 
skillnader mellan skolor i kommunen 
tydliggörs 



Förutsättningar för lärande om och utifrån de egna 
arbetsinsatserna 
 
Möjligheterna att på enskilda skolor kunna leda verksamheten och 
arbeta utifrån den syn på skolutveckling som beskrivits är beroen-
de av det skolsystem i vilket man är en del. Förbättringsförsök av 
elevers lärmiljö strandar ofta på att skolors aktuella struktur, med 
sina inbyggda och traditionstyngda lösningar som t ex vecko-
scheman och lektionsindelning, skapar förhållanden som omöjlig-
gör införandet av lovande innovationer. På samma sätt kan för-
bättringar i lärares lärmiljöer hindras av strukturer i skolsystemet. 
De kan kort och gott inte trängas in i den redan färdiga kostymen.  

Om vi går förbi ett vattendrag och ser ett antal fiskar som 
snappar efter syre i vattenytan eller som vänt upp buken inställer 
sig normalt frågan ”Vad är det för fel med vattnet?” Om vi däremot 
ser medarbetare i en verksamhet som ”snappar efter luft” har vi sna-
rare en tendens att undra vad det kan vara för fel på dem. Politi-
ker och verksamhetsledare på kommunal och nationell nivå är de 
som är ansvariga för vattenkvalitén för lärare och skolledare. Lär-
domar om hur man på bästa sätt bidrar till att skapa ett syrerikt 
och livgivande vatten för lärare och skolledare är därför en viktig 
del i kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningen på nationell och 
kommunal nivå. 

 Vid en temadag om skola anordnad av kommunala skolpoli-
tiker formulerade 33 politiker 96 lärdomar om hur de på bästa sätt 
kan bidra till skolutveckling. Lärdomarna handlade om: 
 
Att skapa möten 

- mellan politiker och pedagoger 

Knappt hälften av lärdomarna handlar om betydelsen av att bidra 
till att skapa möten. Av dessa 44 lärdomar om mötesplatser hand-
lar 77% om att skapa möten mellan politiker och pedagoger och 
vilket förhållningssätt som bör prägla dessa möten: Föra vidare lä-
raruppfattningar in i vårt parti. Genom att gå ut och möta elever, lärare och 
föräldrar. Lyssna, se och höra. Möta skolledare. Skapa broar. Att utöka 
kontakten mellan nämnder och skolorna. Att politiker besöker skolor och 
har ständig diskussion med skolans anställda mer än vad det är idag. Tema-



dagar politiker – personal omkring målen och vad som kan utvecklas. Fin-
nas nära verksamheten för att öka kunskaper/förståelse för deras verklighet.  

- mellan skolan och omvärlden 

Av de 44 lärdomarna handlar 16% om möten mellan skolan och 
omvärlden: Bidra till att skolan kommer ur sin isolering i samhället. En 
arena för reflexion behövs för att kunna se sig själv i ett sammanhang och 
kanske se skolan som en del av ett föränderligt samhälle. Genom att utnyttja 
dom sammanlagda kunskaper och resurser som finns i kommunen. Då me-
nar jag alla verksamheter inte bara skolorna. Släpp in andra aktörer i sko-
lan för att komma ur sin isolerade ställning i samhället. 

- mellan pedagoger 

En mindre del 7% handlar även om underlätta möten mellan pe-
dagoger: Möten mellan olika personalgrupper som arbetar med barn från 1-
16 år om vad som är viktiga kunskaper/ egenskaper och hur skolan kan 
utveckla dom. Skapa arena för lärare/rektorer att få kunskapsutbyte även 
med andra kommuner. 

 
Mötets karaktär 

- Föra dialog, bygga upp relationer, stödja och uppmuntra 

När man beskriver den önskvärda karaktären på mötet mellan po-
litiker och pedagoger så handlar samtliga om att skapa en dialog 
och att bygga upp relationer (9 lärdomar): Föra dialog, Lyssna 
 
- Relationer (inklusive att föra dialog om de politiska målen).  
Att stödja och uppmuntra (7 lärdomar): Uppmuntra olika skolors/ 
förskolors utvecklingsarbete., Även uppmuntra och stödja skolledare så att de 
i sin tur kan/orkar uppmuntra och stödja lärarna. Engagerade lärare är en 
förutsättning för skolans kunskapsförmedling., Uppmuntran i alla led. 
 
Mötets innehåll 

- Tydliggöra uppdraget 

Man menar att innehållet i träffarna bl. a ska vara att tydliggöra 
uppdraget: Tydlighet, Vara ute på skolorna både för att föra ut politiska 
idéer och få inspiration till förändring, Föra dialog om de politiska målen, 



Hur formulera och kommunicerar vi det politiska uppdrag med verksamhe-
ten?. (18 lärdomar). 

- Sprida goda exempel 

Att ta del av och sprida goda exempel: Tid och systematik för att lyfta 
fram goda exempel., Genom fokusera på de goda exemplen och sprida ut des-
sa i organisationen., Lärare och skolledare behöver stimuleras till att lära mer 
av varandra och kanske främst av goda exempel. (9 lärdomar)  

- Informera om demokrati  

Ta upp frågor om demokrati och maktfördelning: Ställa upp som 
förtroendevald och informera om vårt demokratiska samhälle i skolan., Om 
man kan släppa kontrollsystemet kanske lärarna får mer ”lust”.”, Jag tycker 
att jag är mycket tillåtande i min attityd. Revision är det värsta jag vet., Ing-
en idé att vänta på centrala direktiv. (5 lärdomar).  

 
Andra sätt att bidra till skolutveckling 

- Påverka lärar- och skolledarutbildningen 

Utöver betydelsen av positiva möten tar man även upp några 
andra viktiga lärdomar om hur man som politiker kan bidra till 
skolutveckling: Bidra till och påverka lärar- och ledarutbildning (8 lärdo-
mar): Viktigt med ledarskapsutbildning både för nya och gamla lärare., På-
verka lärarutbildning, skolledarutbildning/utveckling, Mer skolledarutbild-
ning. 

- Elevers och lärares arbetsmiljö 

Elevers och lärares arbetsmiljö (6 lärdomar): Viktigt att barn och 
ungdomar har en bra arbetsmiljö, det är ju deras arbetsplats. De har inget 
skyddsombud., Elevernas arbetstid, skoldagens längd, restider och läxor., 
Arbetsbelastningen för hög för både lärare och elever?, Arbetsmiljö – lokaler. 

- Behovet av att reflektera, lära och ompröva  

Att reflektera, lära och ompröva (5 lärdomar): Skall fortsättningsvis 
alltid fråga mig varför? Hade lite fyrkantigt tänkande. Vill djuploda mer och 
tänka om i mycket., Dela med mig om oliktänkande., Jag har noterat att 
skolpolitikers egna upplevelser av sin egen skolgång präglar synen på ledar-
skapet i skolan många gånger. Krävs mycket reflexion, eftertanke och själv-
kritik. Men hur nå dit?. 



 
Som framgår av sammanställningen av kommunpolitikers lärdo-
mar om hur de på bästa sätt kan bidra till skolutveckling så känne-
tecknas de inte av kontroll och inspektion utan betonar betydelsen 
av möten, kommunikation, samt stöd. Det förfaller således vara så 
att man på kommunalpolitisk nivå i likhet med PBS-perspektivet 
fokuserar på processen för att uppnå goda resultat. 



Bilaga 
Bilaga 1 

Tabellmodellen  
Om man har ett stort datamaterial i form av intervjusvar, lärdomar, 
meningar och nyckelord kan det vara svårt att se mönster och få 
en överblick och helhetsbild av allt som uttryckts. Läser man allt-
för överskådligt kan innebörden i varje utsaga gå förlorad. Läser 
man å andra sidan varje utsaga mycket noggrant tappar man lätt 
helheten. Ett sätt att samtidigt läsa med eftertanke och skapa 
mönster är att använda sig av tabell- och sorteringsfunktionen i ett 
vanligt ordbehandlingsprogram där man låter kategorier växa fram 
utifrån medarbetarnas utsagor. 

 

Tillvägagångssätt  

• Skriv varje utsaga (en eller flera meningar som uttrycker en och 
samma uppfattning) i ett vanligt Worddokument och gör en rad-
brytning (tryck enter) efter varje hel utsaga.  
• Markera allt. Gå upp till ”Tabell” och välj ”Infoga tabell”. Varje 
utsaga kommer då på varsin rad i en tabell.  
• Infoga en kolumn till vänster. 
• Läs därefter varje utsaga för sig och tilldela den ett numeriskt 
värde genom att sätta en siffra på samma rad i den infogade ko-
lumnen. De utsagor, som man uppfattar handlar om samma sak, 
bildar en kategori och tilldelas samma numeriska värde. Varje ny 
kategori, som behövs för att fånga de olika utsagorna, tilldelas en 
ny siffra.  Det kan vara bra att använda de första raderna till en 
kodnyckel där man benämner varje kategori och anger dess nume-
riska värde. 
Man kan välja åtminstone två tillvägagångssätt när man kategori-
serar utsagorna. 
1. Man kan ta varje utsaga i den ordning de förekommer i tabel-

len och tilldela den det numeriska värde som överensstämmer 
med den kategori till vilken utsagan hör. Man skapar successivt 



nya kategorier vartefter man stöter på utsagor som inte passar 
in i redan skapade kategorier. Nya kategorier växer fram vart-
efter man kommer längre ner i tabellen med utsagor.  

 
Exemplen som används här kommer från intervjuer med lärare. 
Intervjufrågan var ”Vad innebär det för dig att vara lärare?” 
 
Exempel på påbörjad kodning 
1 Lyssna 
2 Relationer 
3 Förtroende 
4 Väcka intresse 
  
1 Lyssna och känna med 
2 Goda relationer med eleverna 
3 Visa förtroende 
2 Relationen med eleverna är jätteviktig 
1 Se, lyssna ta in, reflektera 
4 Väcka kunskapstörst (många elever är skolskadade) 
3 Eleverna ska ha förtroende för mig (de kommer med problem) 
4 Berätta om något som intresserar dem, så att de börjar fråga 
1 Vara lyhörd (lyssna på elevernas bekymmer och på vad de kan) 
3 Ha elevernas förtroende 
 Integrera med kärnämnen 
 Alla elever är inte lika  
  
 
Om flera betydelser ryms i en och samma rad som vid ”Se, lyssna 
ta in, reflektera” behöver man infoga en rad och flytta över ”re-
flektera” som hör till en annan kategori än ”Se, lyssna ta in”. 
 
2. Är materialet stort och innehåller många innehållsmässigt olika 

utsagor kan man behöva arbeta i olika etapper. Efter att ha 
skaffat sig en överblick över materialet, skapar man tre eller 
fyra kategorier, som vardera tilldelas ett numeriskt värde, var-
efter man går igenom hela materialet och sorterar in de utsagor 
som passar in i de skapade kategorierna. Övriga utsagor hop-
par man över så länge. Därefter går man upp till ”Tabell” och 



väljer ”Sortera” varvid de genomgångna utsagorna lägger sig 
sist i materialet i nummerordning. Man får då kvar en okodad 
reducerad grupp av utsagor. Man börjar då om med att skapa 
ett begränsat antal nya kategorier och plockar in de utsagor 
som passar in. De utsagor som inte passar in lämnar man för 
tillfället. Därefter sorterar man igen och börjar på nytt med de 
kvarvarande okodade utsagorna. Man får ofta ett begränsat an-
tal utsagor kvar på slutet som inte går att kategorisera.    
 

Exempel på en delvis sorterad tabell 
 
  Få eleverna att ta för sig och känna att det vi gör tillsammans är 

viktigt. 
 Goda relationer med eleverna 
 Relationen med eleverna är jätteviktig 
 Integrera med kärnämnen 
 Alla elever är inte lika  
1 Lyssna 
1 Lyssna och känna med 
1 Se, lyssna ta in, reflektera 
1 Vara lyhörd (lyssna på elevernas bekymmer och på vad de kan) 
2 Förtroende 
2 Visa förtroende 
2 Eleverna ska ha förtroende för mig (de kommer med problem) 
2 Ha elevernas förtroende 
3 Väcka intresse 
3 Väcka kunskapstörst (många elever är skolskadade) 
3 Berätta om något som intresserar dem, så att de börjar fråga 
 
• Undersök igen om de kodade utsagorna är lika och koda om 
dem som inte stämmer med den kategori som den blivit tilldelad. 
Man får här hjälp av materialet att se likheter och olikheter.  
• Genom att lägga till en eller flera kolumner kan man skapa un-
derkategorier till varje huvudkategori. 
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