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Abstrakt 
 
Denna undersökning syftar till att med hjälp av intervjuer undersöka ett antal pedagogers 

uppfattning av kvalitet, likvärdighet och ansvar i en skola samt hur skolans arbetssätt påverkar 

kvalitet och likvärdighet för eleverna. De parametrar som finns definierade av skolans ledning 

som strategiska mål, framgångsfaktorer och nyckelmått på pedagogisk utveckling återkommer 

inte spontant hos de intervjuade pedagogerna, det räcker inte att tala om kvalitet för att kunna 

mäta och utveckla den. Den huvudsakliga slutsats som kan dras av undersökningen är att det 

saknas en gemensam syn på kvalitet och vad kvalitet konkret innebär i det pedagogiska arbetet 

och det pedagogiska ledarskapet för att skapa och säkerställa kvalitet och likvärdighet inom 

skolans alla funktioner; kvalificerande, socialiserande och subjektifierande.  

 

Nyckelord: kvalitet, likvärdighet, ansvar, ansvarstagande, ansvarsskyldighet, måluppfyllelsekvalitet, 

resultatkvalitet.  
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1 Inledning 

 

Varför gör jag det här? frågar en av pedagogerna i undersökningen. En fråga som enligt mig kan ses 

som kärnan i ett förhållningssätt för att nå kvalitet och likvärdighet i utbildning. Genom att ställa 

mig frågan, Varför gör jag det här? tar jag ansvar i min yrkesroll som lärare. I frågan finns för mig 

också ett ständigt fokus på att uppdatera och utveckla sin kunskap och kompetens utifrån den 

senaste forskningen samtidigt som frågan är grunden i ett utvärderande och reflekterande 

förhållningssätt där eleven är i fokus och arbetssättet ständigt utvärderas och anpassas till eleven.  

I skollagens (SFS 2010:800) fjärde kapitel, 3 §, preciseras att varje huvudman i skolan 

kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla utbildningen genom systematiskt kvalitetsarbete 

vilket ska vara inriktat på de mål som finns för utbildningen i skollagen och i andra föreskrifter 

(nationella mål) (5 §). I samma lags första kapitel, § 8 och 9, ges direktiv att alla ska ha lika tillgång 

till utbildning oavsett geografisk hemvist och sociala eller ekonomiska förhållanden, utbildningen 

ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas. I skollagen refereras vidare till 

diskrimineringslagen (2008:567) där bestämmelser finns som ska motverka diskriminering och 

verka för att lika rättigheter och skyldigheter inom utbildningen ges oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Den statligt tillsatta Delegationen för jämställdhet i 

skolan, DEJA, kom i januari 2010 med sitt slutbetänkande, Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av 

jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan (SOU 2010:99) som fastställer att flickor och pojkar 

inte får samma förutsättningar att lära sig och trivas i skolan, pojkar presesterar sämre än flickor 

och flickor mår sämre och utsätts i högre grad av trakasserier än pojkar (s.13).  

Mia Heikkilä, filosofie doktor i pedagogik och tidigare utredningssekreterare i DEJA menar att 

jämställdhet under lång tid endast setts som en värdegrundsfråga och inte som en fråga om 

flickors och pojkars lika möjlighet till lärande och kunskapsutveckling. Heikkilä poängterar att 

jämställdhetsproblemet, skillnaderna i hur pojkar och flickor tillgodogör sig kunskap, ofta är 

dolda och komplexa och tätt kopplade till generella kvalitetsfrågor gällande skolan. Skillnaderna 

grundas i organisatoriska dilemman, ”barnens beteenden och handlingar kan ses som ett resultat av och en 

spegling av organisationens beredskap att lyssna på barns behov” där skolledningar måste ta ett större 

ansvar för att tolka vilka jämställdhets- och kvalitetsbrister som finns. Heikkilä poängterar att det 

under mer än 50 år funnits krav på jämställdhetsarbete i skolan men att ingen stor förändring 

skett och att få skolor och kommuner arbetar aktivt och systematiskt, tillsammans med eleverna, 

med könsnormer, stereotypa föreställningar och olikheter i förväntningar på barnen. Utan ett 

aktivt och systematiskt jämställhetsarbete där jämställdhet ses som en kvalitetsfråga kommer 

skillnader i resultat mellan pojkar och flickor fortsatt inte ses som en fråga om barn och ungas 

lika möjlighet till lärande och utveckling. (Heikkilä. 2011). 

Kvalitet ska vara mätbar för att kunna utvärderas har jag lärt mig, men vad mäter man i skolan 

och vad innebär kvalitet? Kan man mäta kvalitet i skolan? Mitt intresse för studien väcktes efter 

en studie av Skolinspektionens databas SIRIS där skillnaderna i resultat mellan pojkar och flickor 

blev tydliga för mig, min ambition för studien har dock inte varit att ta sats ur en 

genusproblematik utan jag vill se på likvärdighet ur ett vidgat perspektiv. Grunden har varit en 

önskan att alla barn och unga, utifrån sina förutsättningar, ska ges samma möjlighet till utveckling 

och lärande i skolan där parametrar som kön, socioekonomisk bakgrund, ursprung, 
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funktionshinder, religion eller annat är ovidkommande. Kvalitet, likvärdighet och ansvar är för 

mig nyckelbegrepp – hur uppfattar pedagoger begreppen och hur tar sig kvalitet, likvärdighet och 

ansvar uttryck i skolan, i det pedagogiska arbetet och det pedagogiska ledarskapet?  
   

 

2 Bakgrund 

I avsnittet ges en bakgrund avseende styrning av skolan, forskning om skolan samt en 

presentation av den undersökta skolan. 
 
 

2.1 Styrning av skolan 

I följande avsnitt beskrivs olika perspektiv på styrning av skolan, begreppen kvalitet, likvärdighet 

och ansvar i skolan. 

 

2.1.1 Perspektiv på styrning av skolan 

Ulf P Lundgren skriver i ett kapitel i 2005 års upplaga av Boken om pedagogerna (2005. s. 286) om 

fyra historiska perspektiv på styrning av skolan och hur dessa styrinstrument inriktar, reglerar och 

ramar in verksamheten.  

Det första instrumentet, den juridiska styrningen, handlar om de lagar och förordningar som 

reglerar skolan och är därför överordnad de andra styrinstrumenten. Historiskt sett så har den 

juridiska styrningen av skolan ökat med tiden som ett verktyg för att öka likvärdigheten genom 

regler och direktiv förmedlade bland annat genom skolans styrdokument. (s. 287 ff) Fram till 

slutet av 1980-talet var skolan starkt centralt styrd, därefter vidtog en decentralisering av skolan 

där ansvar flyttades till kommunerna. Man ansåg att den ökade vikten vid likvärdighet i skolan, 

med elevens behov i centrum, innebar att resurser därmed fritt borde disponeras av skolan.  

Lärarens kompetens och profession är central i diskussionen - ansvarsfördelning och 

spänningsfältet mellan stat och kommun samt mellan politiker och den professionella läraren 

hamnar i fokus (s. 303-304). (Jmfr. Dyrdal Solbrekke & Sugrue. 2011).  

Det ekonomiska styrinstrumentet handlar resursfördelning som sker via statliga respektive 

kommunala resurser till skolan och dess fördelning (Lundgren. 2005.s. 290). Nationalekonomen 

Camilo von Greiff (2010) beskriver i sin artikel Hur bör skolan finansieras för att gynna likvärdigheten? 

decentraliseringsprocessen av skolan som att ha gått från en skola med övervägande statligt stöd 

till ett system där kommuner fritt förfogar över resurser och fördelar dessa efter egna 

prioriteringar mellan skolan och andra utgiftsposter. (Greiff. 2010. s. 38) År 2006 varierade 

kostnaden mellan kommunerna för ett barn inskrivet i kommunal grundskola mellan 60 000 kr 

och 200 000 kr per elev och år (s.42). Greiff drar två slutsatser, den första är att resurser bör 

fördelas framtungt i utbildningssystemet, det vill säga, proportionellt mer resurser bör ges till 

förskola och grundskolans tidigare år. Den andra slutsatsen är att likvärdigheten gynnas av en 

differentierad resursfördelning (s.45). Professor i pedagogik Gunnar Berg utvecklar i 

Forskarbloggen Mittuniversitet (Berg. 2011) vilka perspektiv som kan tas på likvärdighet i den 
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nya skollagen (SFS 2010:800). Enligt Berg kan skollagens likvärdighetsbegrepp tolkas på minst 

två sätt; som enhetlighet, det vill säga som ett verktyg att öka jämlikheten i samhället där alla ska ges 

samma resurser, eller som lika möjlighet, där resurser ska fördelas efter principen positiv 

särbehandling och individer eller skolor ska kompensera eller kompenseras för skillnader. 

Det tredje styrinstrumentet berör den ideologiska styrningen av en skola i form av mål eller 

förhållningssätt och rymmer också traditioner och dolda läroplanskoder (Lundgren. 2005.s.290). I 

takt med de nya läroplaner som implementeras har en förskjutning skett från fokus på det stoff, 

innehåll, som ska läras ut till mer målstyrda läroplaner som inte är detaljstyrda varken metod eller 

innehållsmässigt (s. 294-295), i den nya läroplanen Lgr 11vänder denna utveckling enligt 

professor i pedagogik Gunnel Colnerud (Colnerud. 2010). 

I ett inlägg på webbplatsen Skola och Samhälle pekar Colnerud på att trenden bort från 

detaljstyrning i och med den nya skollagen (SFS 2010:800) och läroplan Lgr 11 vänder, vilket hon 

ser som ett hot mot lärarnas professionalitet. (Colnerud. 2010). Colnerud menar att läraren 

genom den ökade juridiska styrningen genom skollagen (SFS 2010:800) riskerar att förlora sin 

professionella autonomi att själv välja metoder och åtgärder i sin yrkesutövning. 

Det fjärde och sista styrinstrumentet i skolan är, enligt Lundgren (2005.s.295), styrning genom 

utvärdering och kontroll. Definitionen Lundgren ger av utvärdering är att det handlar om att 

värdera resultat i syfte att förändra och förbättra och hänvisar i texten till John Dewey ”För att 

utveckla skolan var det viktigt att arbeta systematiskt, att utvärdera och fatta beslut om förändring utifrån gjorda 

utvärderingar”. Lundgren poängterar att utvärdering i form av kontroll av uppsatta mål alltid 

funnits i syfte att regera över individer och ha kontroll över system. (s.296)  

På 1990-talet reformerades stora delar av utbildningssystemet och införandet av en styrmodell, i 

stora drag, byggd på två pelare, den ena var mål- och resultatstyrning av skolan, den andra var 

statlig uppföljning, utvärdering och tillsyn av skolans verksamhet. (Lundgren. 2005.s.307). 

Lundgren hävdar som avslutning att balansen mellan dessa två pelare är rubbad, kontroll av 

skolan är det starkaste styrinstrumentet vilket han antyder kommer att ge konsekvenser på skolan. 

(s.314)  
 

 

2.1.2 Vad är kvalitet? 

Begreppet kvalitet är ett mångsidigt ord och en förståelse för dess innebörd i ett visst 

sammanhang är viktig enligt Andreas Bergh (2010. s.18). Ordet kvalitet definieras enligt 

Nationalencyklopedin (2012) som ”egenskap” medan Svenska akademins ordlista (2012) vidgar 

definitionen till ”(inre) värde, egenskap, sort, (god) beskaffenhet”. Bergh skriver i sin avhandling 

”Vad gör kvalitet med utbildning? Om kvalitetsbegreppets skilda innebörder och dess 

konsekvens för utbildning” att en anledning att begreppet kvalitet fått fäste som begrepp inom 

utbildningsområdet är dess positiva klang och potentiella öppenhet för olika innebörder (Bergh. 

2010. s.18) Bergh anser att begreppet kvalitet används på ett mer mångsidigt sätt än begreppet 

likvärdighet som också är vanligt förekommande inom skolvärlden men som till skillnad från 

kvalitet använts under en längre tid och därmed laddats med innebörd. Kvalitet används i de mest 

skilda sammanhang, från skolans kvalitet till kvalitet av en bit choklad eller en bil. 
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Bergh (2010. s.281) menar att kvalitetsbegreppet används inom utbildningsområdet med 

betydelser som uppkommit inom andra områden; internationell policy, juridik, marknad och 

kvalitetssystem vilket betyder att begreppet huvudsakligen inte tillförts nya innebörder när det 

anpassats till utbildningsområdet. Kvalitet inom skolväsendet prioriteras, enligt Bergh (2010. s.17) 

för första gången i regeringens utvecklingsplan: 

Utan kvalitet är likvärdigheten tömd på innehåll och utan likvärdighet leder kvalitetsdiskussionen 

bort från målen rättvisa och demokrati. Utvärderingar skall säkra att eleverna får en likvärdig 

utbildning med den kvalitet som målen anger. Skolan finns för elevernas skull och för dem är det 

resultatet av tiden i skolan som är det viktiga. (Skr 1996/1997:112 s.8) 

I samma utvecklingsplan poängterar regeringen att den decentraliserade mål- och 

resultatstyrningen kräver en stark central myndighet som följer upp utbildningens 

likvärdighet och kvalitet. Kvaliteten ska kontrolleras genom tillsyn (s.125). 

I regeringens utvecklingsplan från 2002 (Skr 2001/02:188) anges vad som kännetecknar 

en utbildning av hög kvalitet och vilka krav det ställer på läraren: 

En utbildning av hög kvalitet kännetecknas av att varje elev känner till och förstår målen för 

sin utbildning. I en sådan utbildning arbetar lärarna och eleverna tillsammans för att utforma 

elevens väg mot de nationella målen. Hur kunskapsutvecklingen ser ut och vilka insatser som 

behövs utvärderas sedan löpande av lärare och elev i dialog med föräldrarna. (Skr 

2001/02:188. s.18). 

Bergh menar att det då kvalitetsbegreppet introducerades inom utbildningsområdet, i slutet på 

1980-talet och början på 1990-talet, fanns en viss tveksamhet huruvida det är möjligt att mäta 

skolors kvalitet men att en stor förändring skett i regeringens senare direktiv (s. 275). I 

propositionen som sedan leder fram till 2011 års Skollag (Prop. 2009/10:188) preciseras att ”en 

likvärdig skola kräver att rättssäkerheten och kvaliteten i verksamheten kan säkerställas” och att 

brister uppmärksammas och påpekas(s.538). 

Bergh (2010. s.278) lägger i begreppet utbildningskvalitet innebörder som bland andra kunskap, 

demokrati, bildning och lärande. Han skiljer på resultatkvalitet och måluppfyllelsekvalitet trots att 

begreppen resultat och måluppfyllelse ofta används parallellt och ibland överlappande. 

Måluppfyllelse innebär att uppfylla de nationellt uppsatta målen i styrdokumenten och åsyftar 

aspekter som demokrati, kunskapskvaliteter och olika sociala och kommunikativa delar. 

Resultatkvalitet innefattar endast det som går att mäta såsom betyg och grad av måluppfyllelse av 

de nationella målen. Bergh anser att trots att resultatet endast är en liten del av måluppfyllelse 

begreppet är det ofta just det som lyfts fram avseende utbildningens kvalitet. Marknadskvalitet 

vinner terräng inom utbildningsområdet då regeringen uttrycker att Sverige ska vara en ledande 

kunskapsnation från att tidigare betonat måluppfyllese och resultat. Systemkvalitet är den sista av 

de applikationskriterierna för kvalitetsbegreppet enligt Berghs avhandling och innefattar kriterier 

som effektivitet, rättssäkerhet, likvärdiga bedömningar och systematiskt kvalitetsarbete. 

 



 

9 
 

Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson diskuterar i sin bok ”Barns lärande – fokus på 

kvalitetsarbetet” (2009) olika forskares syn på kvalitetsbegreppet (s.13). Boken är huvudsakligen 

riktad till förskolan. En grupp av forskare hävdar att kvalitet är en subjektiv upplevelse medan 

andra anser att kvalitet i skolverksamhet handlar om de faktorer som främjar barns lärande och 

utveckling. Exempel på faktorer som Sheridan och Pramling Samulesson skulle kunna främja 

barns lärande är tydliga mål i verksamheten, samverkan med föräldrar, varierat material, god 

miljö, små barngrupper, kompetenta lärare och tydligt innehåll i verksamheten. Man poängterar 

också vikten av att definiera och avgränsa vad kvalitet är för att möjliggöra utveckling och 

utvärdering av densamma.(s.13).  

Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) finns det fyra dimensioner på kvalitet inom 

pedagogisk verksamhet som är konstruerade av både hållbara, långsiktiga värderingar och 

kunskaper och mer föränderliga och dynamiska kunskaper. Kvalitetsaspekterna är överenskomna 

mellan personer, upplevda subjektivt, det vill säga upplevs olika från person till person, och 

beroende av det sammanhang och den tidpunkt där de tillkommit (s.19-21): 
 

 

Figur 1: Fyra dimensioner av pedagogisk kvalitet. (Sheridan, Pramling Samuelsson. 2009. s.19-21) 

 

Utvärdering av pedagogisk kvalitet bör enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009. s. 21) 

fokusera på lärandeprocesser, lärarens strategier för lärande och hur dessa växelverkar i 

förhållande till verksamhetens mål. Vad barn och elever lär i förhållande till de övergripande 

målen speglar en verksamhets pedagogiska kvalitet. Sheridan och Pramling Samuelsson 

understyrker att detta perspektiv på pedagogisk kvalitet innebär en värdering av den pedagogiska 

processen, det som sker mellan läraren, barnet/eleven och det som ska utvecklas ett kunnande 

om. Den pedagogiska kvaliteten är hur de nationella målen och verksamhetens egna mål omsätts 

och konkretiseras i vardagen. 
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De direktiv om kvalitetsarbete som ges i Skollagen (SFS 2010:800), kapitel 4, är att alla huvudmän 

inom utbildningsväsendet, förskole- och skolenhet ska ha ett systematiskt kvalitetsarbete med 

kontinuerlig planering, uppföljning och utveckling av utbildningen vilket ska genomföras i 

samråd med lärare, förskolelärare, övrig personal och elever. Barn i förskola och barn och elevers 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att deltaga. Det systematiska kvalitetsarbetet ska riktas mot 

målen för utbildning som finns i skollagen (SFS 2010:800) samt andra nationella mål i andra 

föreskrifter, andra föreskrifter inbegriper läroplanernas nationella mål. 
 
 

2.1.3 Vad är likvärdighet? 

Den likvärdiga utbildningen handlar, enligt Skolverkets rapport ”Vad händer med 

likvärdigheten i svensk skola?”(2006. s.9) om att alla skolor ska hålla samma kvalitet och alla 

elever ska därmed ges samma möjlighet att nå de nationellt uppsatta kunskaps- och 

värdegrundsmålen, oavsett resurstilldelning eller pedagogik. Om kvaliteten mellan skolor inte 

är jämförbar är den heller inte likvärdig och eleven ges inte samma möjlighet att nå målen i 

vilket fall särskilt stödjande insatser måste sättas in för att ge alla elever samma möjlighet.  

I skollagens första kapitel, fjärde paragraf (SFS 2010:800) preciseras syftet med utbildningen inom 

skolväsendet: 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång 

lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers allsidiga 

personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och 

medborgare. (SFS 2010:800. 1 kap. 4 §) 

Syftet med utbildningen är alltså att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att 

lära. I kursplanerna preciseras vad som ingår i detta syfte. Lagen preciserar ”En strävan ska 

vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen”.  
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Enligt Skollagens (SFS 2010:800) första kapitel, åttonde paragraf, preciseras att alla ska ha 

lika tillgång till utbildning: 

8 § Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till 

utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i denna lag. I diskrimineringslagen 

(2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja 

lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. (SFS 

2010:800. 1 kap. 8 §) 

I Skolverkets rapport ”Vad händer med likvärdigheten i svensk skola?”(2006. s. 7-9) ges en 

historisk återblick på likvärdighetsbegreppet i svensk skola. I formuleringen En skola för alla 

ryms enligt rapporten tolkningarna lika tillgång till utbildning, likvärdig utbildning och 

utbildningens lika värde.  

Lika tillgång till utbildning innebär att en huvudman för en skola är skyldig att utforma utbildningen så att 

ingen utifrån ovidkommande faktorer, såsom kön, klass, etnicitet och delvis fallenhet, hindras att ta del av 

utbildningen vilket också betyder att vissa elever måste stödjas särskilt för att uppnå lika tillgång till 

utbildning. (Skolverket. 2006. s.8) 

Den likvärdiga utbildningen innebär att alla elever, oavsett var i landet de bor ska ges 

likvärdig utbildning men det utvecklas i texten ”Likvärdighet – ett delat ansvar”, i rapporten 

”Vad händer med likvärdighet i svensk skola?” (2006. s.7)  till att utbildningen dock inte 

måste vara likformig utan anpassning ska ske till behoven hos enskilda elever och skolor. 

Denna ambition återfinns i den nya skollagens (SFS 2010:800) kapitel 1, 4 §, där det fastställs 

att hänsyn ska tas till alla barns och elevers behov och rättighet att utvecklas så långt som 

möjligt och att skolan förväntas uppväga för skillnader som kan finnas mellan olika barns 

förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.  

Utbildningens lika värde handlar om att överföra värden, traditioner, språk och kunskap från 

en generation till nästa och ska ge likvärdighet inför vidare studier, samhällsliv, 

medborgarskap och yrkesliv. 
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2.1.4 Vad är ansvar? 

Tone Dyrdal Solbrekke och Ciaran Sugrue (2011. s. 25) konstaterar att etiska dimensioner och 

socialt ansvarstagande har minskat i den professionella yrkesrollen i takt med att specialisering av 

yrkesroller ökat och konkurrensen hårdnat. Dyrdal Solbrekke och Sugrue anser dock inte att 

kraften ska läggas på att sörja de bitar som gått förlorade utan snarare ta sig an framtiden och 

konstruera en professionellt ansvarstagande yrkesroll med de bästa bitarna från både förr och 

framtid.  

Tone Dyrdal Solbrekke och Tomas Englund (Dyrdal Solbrekke, Sugrue. 2011. s. 64) beskriver 

skillnaden mellan Professional responsability, det professionella ansvarstagandet, och 

Professional accountability, den professionella ansvarsskyldigheten, det vill säga att kunna ställas 

till svars för sina handlingar. Nedan presenterade i urval relevanta för studien (egen översättning): 

 

 

Figur 2: Professionellt ansvartagande kontra professionell ansvarsskyldighet.  
(Solbrekke och Englund i Dyrdal Solbrekke, Sugrue. 2011. s. 64) 
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2.2 Forskning om skolan 
 
Avsnittet fokuserar på forskning om skolans funktion och framgångsrika skolor. 
 

2.2.1 Skolans funktion och den goda utbildningen 
 

Professor Gert Biesta (2009. s. 36) menar att skolans värde och syfte har gått förlorade i dagens 

samhälle och att det finns behov av att definiera vad god utbildning är vilket han gör genom att 

ge sin syn på varför samhället förlorat kontakt med skolans funktion, syfte och värde och att 

reflektera över vad den goda utbildningen egentligen är. 

Enligt Biesta (s.40) har allt mer fokus hamnat på mätbara aspekter av utbildning och en 

förskjutning har skett från att tala om utbildning till att tala om det individuella lärandet. Skolan 

kan enligt Biesta anses ha tre funktioner; kvalificerande, socialiserande och subjektifierande. Den 

kvalificerande aspekten handlar om att ge elever fakta, färdigheter, förtrogenhet och förståelse 

som till viss del kan kopplas till samhällets ekonomiska perspektiv av att ha välfungerande 

samhällsmedborgare. Den socialiserande aspekten handlar om att barn och unga, genom 

utbildningen, blir del av en social, kulturell eller politisk grupp. Skolan är enligt Biesta aldrig 

neutral utan kommunicerar normer och värden som kommer att påverka de elever som finns i 

verksamheten. Utbildningen har också en subjektifierande, eller individualiserande, aspekt, vilket 

inte handlar om att få individer att inrätta sig utan snarare om att ifrågasätta, att skapa ett 

oberoende i tänkande och handlande – att finna sig själv. Biesta menar att det kan ifrågasättas om 

all utbildning hjälper individen i processen av subjektifiering. De tre delarna av skolans funktion 

ska ses som en enhet, aspekter som påverkar varandra (s.41). Biesta påpekar att det finns en risk 

att vi i slutändan värderar skolan i termer av vad som är mätbart och inte i termer av vad vi 

värderar (s. 43).  Biesta (s.44) poängterar att det inte finns en definition av vad den goda 

utbildningen består av men att poängen är att den goda utbildningen, utifrån aspekterna 

kvalificerande, socialiserande och subjektifierande, måste hållas levande i den pedagogiska 

debatten i varje skola såväl som på högre nivå. 
 

2.2.2 Framgångsrika skolor  

Skolforskaren Lennart Grosin har under mer än 20 år studerat framgångsrika skolor för att förstå 

vad det är som gör dem just framgångsrika (Lerner. 2007). En framgångsrik skola definieras i 

forskningen som en skola där eleverna presterar avsevärt bättre en genomsnittet för en jämförbar 

skola vad gäller betyg, examensresultat och nationella prov, ofta inkluderas också elevernas 

sociala och personliga utveckling i definitionen. (Grosin. 2009. s. 140) Att definiera den 

framgångsrika skolan utifrån det mätbara resultatet såsom exempelvis betyg kritiseras ibland 

vilket anhängare av forskningen runt framgångsrika skolor bemöter med att elever med goda 

resultat i skolan har större möjligheter att finna sin plats i samhället avseende utbildning, arbete, 

medborgarskap och socialt välbefinnande. Att dagens skola inte ger alla elever möjlighet att lyckas 

är ett hot mot likvärdigheten. (s.141) 
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Figur 3: Det pedagogiska och sociala klimatet (PESOK) i en framgångsrik skola (Grosin. 2009. s.143,144). 

 

Det pedagogiska och sociala klimatet utmärker sig i tre egenskaper (Grosin. 2009. s. 145). Lärarna 

har höga förväntningar på och en samsyn avseende de sociala spelreglerna på skolan, all personal 

är överens om att undervisning och lärande är skolans primära uppdrag och ett elevfokuserat 

arbetssätt präglat av en positiv känslomässig miljö, positiva relationer mellan lärare och elever och 

glädjefyllt lärande som sannolikt ökar elevernas motivation. 

Rektorns roll beskrivs som avgörande inom forskningen om den framgångsrika skolan. Rektor 

ska vara kraftfull och beslutsmässig men också lyssnande och demokratisk med en tydlig vision 

för skolans framtid och fokus på elevens lärande. Rektor ska också rekrytera de bästa 

medarbetarna, kompetenta och hängivna, och driva en levande pedagogisk diskussion som 

medger olika vägar för pedagogen men där strävan är gemensam. Rektors huvuduppgift är att 

stödja, uppmuntra och skapa goda förutsättningar för undervisningen. (Lerner. 2007).   
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2.3 En skola under lupp1 

Skolan som ligger till grund för undersökningen är en förskola och skola med cirka 500 elever 

mellan 1-16 år, cirka 350 av eleverna går i grundskolan. Skolan vilar på Maria Montessoris 

pedagogiska filosofi och präglas av ett lustfyllt lärande, trygghet och personlig utveckling enligt 

skolans information. Skolans pedagogik kommer i sig inte att utvärderas i undersökningen, 

däremot kommer arbetssättet på skolan studeras avseende dess påverkan på likvärdigheten. 

Eleverna arbetar åldersintegrerat med indelningen förskoleklass-årskurs (åk) 1, åk 2-3, åk 4-6 och 

åk 7-9. Centralt för arbetssättet på skolan är frihet under ansvar, där grundförutsättningen är 

tydlighet och struktur, därefter ges frihet efter mognad. Arbetet sker i långa arbetspass, ofta hela 

förmiddagen, vilket ska ge eleven möjlighet att få arbetsro, uppnå full koncentration samt att utan 

stress och tävlan göra klart sina arbeten. Eleverna planerar i en- eller tvåveckasmoduler 

tillsammans med sin mentor det kommande arbetet vilket kontinuerligt följs upp i 

planeringsboken som är ett aktivt arbetsredskap för eleven och läraren. 
 

 

2.3.1 Vad skolan vill 

På skolans hemsida framgår att skolans ledstjärnor är: 

 Skolan en föredömlig montessoriskola med tydlig profil. Alla barn och elever garanteras 

en likvärdig utbildning/omsorg och grundtrygghet, oberoende av var han/hon går eller 

vilka pedagoger han/hon har.  

 Skolan prioriterar ämnessamverkan och utnyttjar varandras kompetenser, så att alla barn 

och elever får ta del av pedagogernas kunskap och specialintressen. 

 På skolan samarbetar barn, elever och vuxna. Skolan gör det ”tillsammans” och på ett 

inspirerat och lustfyllt sätt. 

Skolans ledning har under det senaste året implementerat ett balanserat styrkort uppdelat på 

pedagogisk utveckling, ekonomi, personal, kommunikation och IT samt infrastruktur och hållbar 

utveckling. I det balanserade styrkortet definieras skolans strategiska mål, framgångsfaktorer och 

nyckeltal vilka följs upp och utvärderas kontinuerligt. 
 

                                                        
1 Inga referenser ges i detta avsnitt för att undvika identifiering av skolan.  
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Figur 4: Utdrag från skolans balanserade styrkort avseende pedagogisk utveckling. 

 

2.3.2 Skolans resultat2 

Skolinspektionens tillsyn 2010 visade att kunskapsresultaten på skolan bedöms vara goda, särskilt 

i årskurs 3 och 5. Skolinspektionen poängterar en nedåtgående trend i årskurs 9 avseende 

genomsnittligt meritvärde, andel behöriga till nationellt program samt andel elever som når målen 

i samtliga ämnen. Meritvärdet i årskurs 9 har på 5 år i medeltal försämrats med 17 poäng, för 

                                                        
2 Inga referenser ges i detta avsnitt för att undvika identifiering av skolan.  
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flickorna med 6 poäng och pojkarna med 36 poäng. Skolan uppmanas i Skolinspektionens 

rapport stärka det systematiska kvalitetsarbetet för att finna orsaker till denna utveckling i syfte att 

vidta åtgärder för att vända den negativa trenden. Skolinspektionen har efter skolans åtgärder 

godkänt verksamheten. 
 

 

Figur 5: Skolan respektive rikets resultat avseende genomsnittligt meritvärde och andel som når samtliga mål i årskurs 9. 

 

2011 nådde 47 % av pojkarna i åk 9 målen i samtliga ämnen, för flickorna var andelen 84 %. 
Skillnaden mellan pojkar och flickor är tidigare år inte lika markant och året 2009 når exempelvis 
fler pojkar än flickor samtliga mål. Skillnaden mellan flickor och pojkar återfinns även i analyser 
av hela rikets resultat i årskurs 9.( SIRIS. 2012) 

Det kan finnas många orsaker till den nedåtgående trenden avseende resultat för eleverna i 

årskurs 9 på skolan. Skolan utökade sin verksamhet under hösten 2011och antalet elever som 

utgör grund för resultaten ovan är färre än dagens elevantal. Att andelen pojkar i underlaget 

är låg gör att enskilda elevers resultat påverkar genomsnittet i hög grad. Ingen analys har 

heller gjorts avseende elevunderlag, om enskilda elever tillkommit eller slutat på skolan under 

den senare delen av utbildningen vilket påverkat skolans möjlighet att ge eleven rätt stöd för 

att nå de nationella målen, vilka enligt skollagen (SFS 2010:800) är basen för en skolas 

kvalitet.  
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Studiens syfte är att undersöka ett begränsat antal pedagogers uppfattning om kvalitet, 

likvärdighet och ansvarstagande i skolan. 

De frågeställningar jag vill undersöka är: 

 Hur uppfattar pedagogerna kvalitet, likvärdighet och ansvar i det pedagogiska arbetet och 

det pedagogiska ledarskapet?  

 Ges alla elever på skolan en likvärdig utbildning och vem har ansvar? Uppfattar 

pedagogerna att några elever gynnas eller missgynnas av skolans pedagogik och 

arbetssätt? 

 Hur anser de intervjuade pedagogerna att arbetet med kvalitet och likvärdighet kan 

utvecklas? 

 

 

4 Metod 

I avsnittet som följer beskrivs hur jag gått tillväga under arbetet med studien. Metoden för 

datainsamling till en studie kan vara kvantitativ eller kvalitativ. Patel och Davidsson (1994) 

definierar den kvantitativa forskningen som den som använder mätningar vid datainsamling och 

som har statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Den kvalitativa forskningen å andra sidan är 

mer inriktad på ”mjuka” data som samlas in genom kvalitativa intervjuer och bearbetas genom 

tolkande analyser. Patel och Davidsson (2003. s. 14) beskriver vidare de olika metoderna genom 

att definiera att en kvantitativ undersökning svarar på frågorna Var? Hur? Vilka är 

skillnaderna/relationerna? Den kvalitativa undersökningen svarar på frågan Vad är detta? Vilka är 

de underliggande mönstren? I följande avsnitt beskriver jag mina förberedelser, mitt metodval, 

urval och bortfall, genomförande, forskningsetiska principer och metoddiskussion. 
 

4.1 En kvalitativ studie  

Syftet med den kvalitativa studien är enligt Patel och Davidsson (2003. s. 78) att upptäcka eller 

identifiera egenskaper eller till exempel intervjupersonens livsvärld eller uppfattning om något 

fenomen.  

Fenomenologin är ett vetenskapligt förhållningssätt som syftar till att studera människors 

upplevelse utifrån deras eget perspektiv och beskriva världen som den upplevs av dem med 

antagandet att den relevanta verkligheten är den som människan uppfattar att den är (Kvale & 

Brinkman. 2009. s. 42). Enligt Kvale och Brinkman (2009. s. 43) kännetecknas en kvalitativ 

intervju inspirerad av fenomenologin av att intervjun är halvstrukturerad, inte ett vardagssamtal 

men inte heller ett slutet formulär, och intervjun har ett tydligt syfte med mål att förstå 

intervjupersonens eget perspektiv på det som undersöks. Intervjun i en kvalitativ undersökning 

med fenomenologisk ansats skrivs ofta ut och analyseras därefter vidare. 
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Jag har valt att ge min undersökning en fenomenologisk ansats genomförd med en kvalitativ 

metod vilket är en följd av mitt val av syfte som är att ta beskriva ett antal pedagogers 

uppfattningar om kvalitet, likvärdighet och ansvarstagande i skolan. Jag väljer att samla in 

material genom att intervjua ett antal pedagoger på skolan. En första analys av materialet görs 

redan under intervjutillfället genom att anteckningar förs av det som förefaller viktigt utifrån 

studiens syfte, en andra analys görs under transkriberingen och diskuteras i avsnitt Diskussion 

och slutsats. 
 

4.2 Urval och bortfall 

Jag väljer att intervjua en lärare vardera från klass förskoleklass-1, årskurs 2-3, två lärare från 

årskurs 4-6 samt två lärare från årskurs 7-9. För att undvika att pedagogens utbildning ska 

påverka resultatet strävar jag efter en jämn fördelningen mellan lärare utan vidareutbildning inom 

montessoripedagogik samt montessoriutbildade lärare samt att representation ska finnas av lärare 

inriktade på matematik, naturorienterade ämnen, svenska och samhällsorienterade ämnen och 

specialpedagogik. Av personerna i mitt urval väljer en pedagog av personliga skäl att ej medverka 

i studien. 

 

 

4.3 Med intervjun som insamlingsmetod 

Kvale och Brinkman (2009. s.34) beskriver intervjun som en social produktion av kunskap där 

intervjuaren och intervjupersonen skapar kunskap tillsammans. Intervjun är ett hantverk som 

bygger på intervjuarens omdöme och praktiska färdighet vilket är mycket annorlunda mot den 

positivistiska metodologin för kunskapsinhämtning där metoden är mer strikt och styrd (s.33). 

Enligt Kvale och Brinkman (2009.s.118) består en intervjuundersökning av sju steg: 

1. Tematisering där syfte och frågeställningar definieras. Man bör ta reda på varför och vad 

innan, hur, metoden definieras. 

2. Planering med hänsyn till de sju stegen utifrån vilken kunskap som eftersträvas och utifrån 

moraliska konsekvenser av undersökningen.  

3. Intervju baserad på intervjuguide och med ett reflekterande förhållningssätt. 

4. Utskrift från tal till skrift 

5. Analys görs utifrån syfte och med vald analysmetod. 

6. Verifiering av resultatens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

7. Rapportering av resultat och metod med respekt för etiska aspekter i en rapport. 
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4.3.1 Mina förberedelser 

Mina förberedelser för studien började med diskussioner med pedagoger och rektor under min 

VFU-period samt inläsning av litteratur och tidigare forskning inom området kvalitet och 

likvärdighet.  

Att precisera ett syfte, frågeställningar, val av metod för genomförandet, urval av intervjupersoner 

för intervjuundersökningen ingick också in mina förberedelser. Veckan innan jag kontaktade 

intervjupersonerna till studien träffade jag rektorn på skolan för att förankra mitt angreppssätt 

och diskutera lämpliga intervjupersoner. Jag formulerade därefter och skickade ut ett 

informationsbrev till mina kandidater per e-post (Bilaga 1).  

Personbeskrivningar liksom referenser till skolan har medvetet utelämnats för att undvika 

identifiering av den undersökta skolan och deltagande intervjupersoner. 
 

4.3.2 Intervjuguide 

En intervjuundersökning kan vara mer eller mindre strikt strukturerad och visa mer eller mindre 

öppenhet för studiens syfte (Kvale & Brinkman. 2009.s.146). Kvale och Brinkman 

rekommenderar att ta hänsyn både till det tematiska innehållet, det teoretiska innehållet, och det 

dynamiska perspektivet där frågorna bör kommunicera en positiv attityd (s.147). Jag formulerar 

mina tematiska frågeställningar, forskningsfrågor, vilka jag sedan vidareutvecklar till min 

intervjuguide (Bilaga 2) med intervjufrågor, med fokus både på det tematiska men också det 

dynamiska perspektivet. Jag väljer att presentera syftet med studien i början av samtalet. Frågorna 

i intervjuguiden bör vara korta och enkla och intervjuarens aktiva lyssnande och förmåga att tolka 

intervjupersonens svar och möjliga fortsättningar är avgörande för resultatet vilket av intervjuaren 

kräver kunskap om ämnet, känslighet i den sociala interaktionen och insikt om vart intervjun ska 

leda (s.150, 154).  

Patel och Davidsson (2003. s. 72) beskriver sambandet mellan standardisering och strukturering 

av en intervju. Grad av standardisering innebär till hur stor del intervjuaren är styrd av frågornas 

formulering och inbördes ordning. Strukturering handlar om till vilken grad intervjupersonen är 

fri att tolka frågorna utifrån sina egna erfarenheter.   
 

 

Figur 6: Hög och låg grad av strukturering och standardisering (Patel, Davidsson. 2003. s. 72) 
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Jag väljer att ha en låg grad av både standardisering och strukturering då min ambition är att göra 

en kvalitativ analys av materialet. Under intervjun använder jag intervjuguiden för att försäkra mig 

om att vi, jag och intervjupersonen, behandlar samtliga frågeställningar men låter fokus vara på 

att samtalet ska flyta för att lämna maximalt utrymme för intervjupersonens åsikter. 

 

4.3.3 Genomförande 

Patel och Davidsson (2003, s. 78) skriver om vikten av att bygga upp ett meningsfullt och 

sammanhängande resonemang runt det som ska studeras samt att i samtal skapa ett förtroende 

som gör att informanten inte känner sig hämmad. Jag börjar därför intervjuerna med att samtala 

en stund och sedan fritt beskriva varför jag valt att genomföra denna studie. Jag undviker att 

värdera något jag beskriver för att inte påverka intervjupersonen. I den första frågan jag ställer 

ber jag pedagogen beskriva ett moment från den senaste tiden som blivit särskilt lyckat och vad 

kvaliteten i så fall bestod i, frågan lägger fokus på pedagogen och en positiv händelse vilket har 

varit en nyckel i en förtrolig fortsättning på intervjun. Samtliga intervjuer har genomförts på 

eftermiddagarna under vecka 19, 2012, i pedagogens klassrum eller närliggande utrymme. 

Intervjuerna var mellan 30-45 minuter långa. I direkt anslutning till intervjun har transkribering 

skett för att säkerställa att jag minns samtalet och därmed påverkar min transkribering i så liten 

grad som möjligt med mina egna åsikter.  

 

4.3.4 Utskrift och första analys 

”Genom att utskriftsproblemet försummas blir intervjuforskarens väg till helvetet stenlagd med utskrifter”. 

(Kvale & Brinkman. 2009.s.193). Detta är en uppmaning som får mig att lägga stor vikt till mitt 

tillvägagångssätt i kunskapsinsamlingen. Jag spelar in intervjuerna och antecknar samtidigt för att 

fånga de subtila nyanser som är lätt att gå miste om genom användandet att endast anteckningar 

eller endast inspelning. Anteckningarna ser jag samtidigt som en första analys av materialet då det 

mest relevanta för mitt syfte och frågeställningar nedtecknas. Kvale och Brinkman poängterar att 

ordagranna intervjuutskrifter blir artificiella konstruktioner, att transkribera är att transformera, 

det vill säga översätta det muntliga till skrivna (s.194). Utskriften av intervjun blir även det en 

analys av materialet, hur mycket och vad som skrivs ut beror av syftet till undersökningen, tid och 

tålamod (Kvale & Brinkman. 2009.s. 196).  

Varje intervju lyssnas igenom för att ge en helhet, jag går flera gånger fram och tillbaka i 

materialet för att få en klarare bild av vad som sagts. Jag väljer att skriva ned intervjuerna i sin 

helhet för att få en samlad bild av materialet och kunna se likheter och skillnader mellan 

intervjupersonerna och låter därefter syftet till undersökningen avgöra vad som skrivs ut i 

resultatavsnittet. För att förenkla läsningen väljer jag också att översätta det muntliga språket till 

ett mer formellt skriftspråk.  

I resultatavsnittet struktureras intervjupersonernas uppfattningar och redovisas utifrån mina 

intervjufrågor vilka sedan ställs i relation till varandra och analyseras utifrån forskningsfrågorna i 

resultatdiskussionen. Intervjupersonen får möjlighet att läsa igenom materialet och ändra om 
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något inte uppfattats på ett korrekt sätt. Det transkriberade materialet biläggs inte rapporten i sin 

helhet för att undvika identifiering av intervjupersonerna. 
 

4.3.5 Databearbetning 

Kvale och Brinkman (2009.s. 206) poängterar vikten av att definiera hur materialet ska analyseras 

innan intervjun genomförs för att undvika att samla in ett material som sedan inte går att 

analysera utifrån det fastställda syftet. Analysen kan också, enligt Kvale och Brinkman, påbörjas 

redan under intervjun genom de följdfrågor som ställs och de tolkningar som görs vilket gör den 

slutliga analysen mer lätthanterlig – ”den ideala intervjun är redan analyserad när bandspelaren stängs 

av”(s.206). Intervjun ska inte ses som ett insamlande av kunskap utan snarare som att materialet 

skapas tillsammans med intervjupersonen (s.209) Att betona berättelsen i intervjun, ett narrativt 

förhållningssätt, där intervjun inte styckas i delar allt för mycket utan meningen kan få finnas i sitt 

sammanhang är ett förhållningssätt som framhålls av Kvale och Brinkman. Det narrativa 

förhållningssättet gör intervjusituationen, analysen och slutrapporten till en sammanhållen enhet. 

(2009.s.210).  

Enligt Brinkman och Kvale kan analyser ske med fokus på mening, på språket eller med fokus på 

eklektiska och teoretiska analyser av intervjuer (2009. s. 217, 237, 251). Min analys av materialet 

fokuserar på att finna pedagogernas mening och tolkning av de centrala begrepp som intervjun 

syftar till; kvalitet, likvärdighet, ansvar och befogenhet, skolans arbetssätt och kvalitets- och 

likvärdighetsfrämjande aspekter. 

Vartefter att intervjuerna genomfördes transkriberades materialet och analysarbetet pågick under 

denna tid kontinuerligt genom att anteckningar fördes. Intervjuerna gicks igenom flera gånger för 

att säkerställa vad som sades. Materialet strukturerades därefter utifrån intervjufrågorna 

definierade i intervjuguiden (Bilaga 2). I samband med att strukturering skedde redigerades allt 

material som inte direkt kan härledas till studiens syfte och frågeställningar bort. 

 

4.4 Metoddiskussion 

Att närma sig det man vill forska utifrån sin egen förförståelse, tankar, känslor och kunskap som 

forskaren har, är enligt Patel och Davidsson (2003. s.30) positivt och ska ses som en tillgång för 

att tolka och förstå det man studerar. Min förförståelse grundar sig i att jag har en hypotes om att 

pojkar och flickor inte har samma förutsättning att nå de nationellt uppställda målen på skolan då 

skillnaderna i resultat, vilka presenteras i avsnittet Bakgrund, är stora mellan pojkar och flickor. 

Jag har varit medveten om dessa tankar i genomförandet av undersökningen och har också 

presenterat detta för intervjupersonen i början av intervjun och har sedan haft ambitionen att 

formulera mig i neutrala ordalag.  

Ifrågasättas kan också huruvida undersökningen kan ha påverkats av det faktum att jag är bekant 

med flera av intervjupersonerna från min VFU-period på skolan. Förmodligen har bekantskapen 

lett till att en mindre startsträcka krävdes vid intervjutillfället då både jag som intervjuare och 

intervjupersonen kände trygghet i situationen men förmodligen också på något vis påverkat de 
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svar jag fått av pedagogerna under intervjun. Genom att vara medveten om min förförståelse kan 

jag undvika att ställa ledande frågor eller påverka intervjupersonen på annat sätt. Jag har också 

valt att hålla mina intervjufrågor korta för att på så vis undvika att påverka intervjupersonen 

genom frågeställningen. 
 

4.5 Avgränsningar och generaliserbarhet 

Av tidsmässiga och ekonomiska skäl är det, enligt Patel och Davidsson (2003. s. 57) vanligt att en 

undersökning baseras på en så kallad tillgänglig grupp, det vill säga att underlaget till studien inte 

är tillräckligt stort, eller metoden för urval inte slumpmässig och inte metodologiskt korrekt, för 

att göra studien generaliserbar. Min avsikt har inte varit att undersöka skolan som institution och 

resultaten är därmed inte generaliserbara utan representerar endast de utvalda pedagogerna på 

den undersökta skolan. 
 

4.6 Forskningsetiska principer 

I Vetenskapsrådet publikation rapporten Forskningsetiska principer inom humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (2012. s. 5) poängteras individsskyddskravet vilket syftar till att 

skydda individen mot otillbörlig insyn i privatlivet, mot fysisk och psykisk skada och mot 

förödmjukelse och kränkning.  

Individskyddskravet består av fyra huvudkrav (s.7-14) 

 Informationskravet – information om undersökningens syfte ska ges till deltagare i 

undersökningen. 

 Samtyckeskravet – deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverka. 

 Konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla som deltar i undersökningen ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter skal förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. 

 Nyttjandekravet – insamlat material om enskilda personer får bara användas för 

forskningsändamål. 

I undersökningen har intervjupersonerna skriftligen i inbjudan till deltagande i intervjun 

informerats om undersökningsens syfte och om det frivilliga deltagandet.  

Det transkriberade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och informanten kommer att 

få möjlighet att läsa och justera texten om personen anser att jag missuppfattat något från vårt 

samtal vilket även poängteras i dokumentet Forskningsetiska anvisningar vid Högskolan Dalarna 

(Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd. 2008). Materialet kommer endast att användas till 

forskningsändamål och inspelningen raderas efter examensarbetets avslutande.  

Av etiska skäl ges till exempel inga referenser som kan knytas till den undersökta skolan, 

exempelvis gäller detta rapporten Skolblad (samlad information om skolan) i databasen SIRIS 

eller Skolinspektionens rapport från tillsyn av skolan för att undvika möjlighet att identifiera den 

undersökta skolan. 
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5 Resultat  

I avsnittet Resultat är intervjupersonernas uppfattningar organiserade utifrån de intervjufrågor 

som använts och bearbetas sedan vidare i avsnitt Diskussion och slutsats utifrån syfte och 

studiens frågeställningar. Jag väljer att betona berättelsen i intervjun, det narrativa 

förhållningssättet, som enligt Brinkman och Kvale bidrar till att göra intervjun, analysen och 

slutrapporten till en sammanhållen enhet (2009.s.210). Pedagoger kommer i avsnittet att citeras 

för att belysa resultaten, vem som sagt vad preciseras dock inte i texten. 

 

5.1 Varför går man i skolan? 

Skolan ska ge eleverna kunskap om hur samhället fungerar och forma eleven till en god 

samhällsmedborgare, både kunskapsmässigt och socialt, och därmed ge en bra grund för 

framtiden hävdar flera pedagoger. ”De ska ha en kunskapsgrund att stå på och en grund som människor, att 

kunna fungera socialt i samhället… de ska klara sig utanför den här skolans väggar – det är ett stort steg”. 

Skolan är enligt en pedagog i första hand utbildande, den ska ge en bra kunskapsgrund för 

fortsatta studier och vuxenliv. En annan pedagog uttrycker det som att det är lag på att gå i 

skolan och skolan ska se till att barnen i största möjliga mån når målen definierade i 

styrdokumenten. Samma pedagog uttrycker samtidigt en önskan att bortse ifrån målen och arbeta 

för att locka fram barnens glittrande ögon och sprudlande munnar som kommer när de får lyckas 

med det de gör, om det då är ett nationellt mål eller inte är mindre relevant. Skolan ska 

möjliggöra lärande, inspirera till det livslånga lärandet enligt en annan pedagog. 

Skolan ska också visa eleven vilka val och möjligheter som finns i livet, att varje person kan göra 

andra val än dess förälder gjort. ”På något sätt tycker jag målet är att få eleven att våga, att våga testa och våga 

utmana sig själv – att lita på sin egen förmåga, få tilltro till den”. 
 

5.2 Vad är kvalitet? 

Delaktighet mellan elev, föräldrar och lärare leder enligt flera pedagoger till ökad kvalitet i 

undervisningen. En annan pedagog poängterar att ett möte mellan elev, förälder och lärare ibland 

kan vända en elevs utveckling helt då mötet får eleven att förstå att han eller hon behöver lägga 

manken till och den lilla pushen kan få en negativ trend att vändas till en positiv. 

En pedagog, verksam i skolans senare år, framhåller styrkan i att det är en liten skola där ingen 

riskerar att bli anonym medan en annan pedagog menar att det faktum att skolan blivit större har 

bidragit till att elevernas resultat i årskurs 9 har försämrats, ”… jag känner inte längre alla som arbetar 

här … det blir lite anonymt, en nackdel när skolan blir större, man känner inte alla”. 
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5.2.1 Vad är kvalitet i det pedagogiska arbetet? 

”Oj, det är stort” svarar en pedagog, och fortsätter ”… pedagogiken ska passa alla – alla barn som går här och 

det ska vara anpassat till var och en … så att alla känner att det passar dem, att alla känner att jag kan lära i den här 

miljön, att alla känner att de får möjlighet att lära och utvecklas och att det känns motiverande för dem”.  En annan 

pedagog uttrycker det som att kvalitet i det pedagogiska arbetet är att se alla elever, att möta alla 

elever på sin nivå. Eleverna ska känna att de utmanas, det ska inte bli för svårt men inte heller för 

lätt, pedagogen ska hjälpa dem i deras utveckling – vägen till målet är olika för alla elever. En 

pedagog poängterar att det handlar om att väcka barnens nyfikenhet för att lyckas och att alltid se 

olikheter som en tillgång. Kvalitet är att vara en skola där alla kan, där alla får med sig något och 

där alla lär sig och utvecklas. Kvalitet handlar inte endast om höga meritvärden, poängterar en 

pedagog, kvalitet handlar om de kunskaper eleven tar med sig, som sitter kvar, som består och 

kan ge resultat i ett annat sammanhang, det man gör av kunskapen och det man som människa 

lärt sig. 

Kvalitet handlar också om uppföljning och utvärdering enligt flera pedagoger. Att ständigt fråga 

sig ”- Varför gör jag det här, blev det bra?”, prova nytt och kontinuerligt utvärdera sig själv och 

verksamheten. Att också det pedagogiska ledarskapet har en direkt påverkan för kvalitén i det 

pedagogiska arbetet återkommer i flera samtal med pedagogerna. 

 

5.2.2 Vad är kvalitet i det pedagogiska ledarskapet? 

Kvalitet i rektors pedagogiska ledarskap handlar enligt pedagogerna mycket om att känna elever 

och personal väl, vara väl insatt i lärarnas situation, i de förutsättningarar som finns och arbetssätt 

för att på så sätt kunna vara delaktig och ett stöd i arbetet vilket bäst åstadkoms genom att finnas 

i verksamheten i så stor mån som möjligt, någon uttryckte detta som att ”Rektor ska vara en fluga på 

väggen” en annan sa: ”Rektor ska vara väl insatt i de förutsättningar och den verklighet som råder och föra en bra dialog 

med lärarna och annan personal, så att det finns en bra förståelse för hur verksamheten fungerar, det tror jag är en 

förutsättning för att förstå var problematik och brister ligger”. 

Aspekter som kan bli bättre på skolan är enligt flera pedagoger det praktiskt organisatoriska som 

att säkra tid för reflektion och eftertanke, utvärdering, för inläsning av ny forskning och inte 

minst för att implementera Lgr 11 i undervisningen. En pedagog menar dock att det inte endast 

är tiden i sig som löser alla problem ”100 timmar på raken skulle inte lösa problemet”. Pedagogen menar 

att tiden också måste få gå för att få perspektiv och saker och tinga att falla på plats.  

Flera pedagoger återkommer med att de behöver stöd av rektor i sitt arbete, det stöd som 

efterfrågas skiljer sig dock mellan pedagogerna. En pedagog uttrycker stödet som att rektor ska se 

till att det finns rätt personaltäthet i verksamheten, för en annan handlar det om 

kompetensutveckling eller att ge stöd i föräldrakontakter där något inte fungerar optimalt. Stöd 

kan också vara att idéer uppmuntras och mottas på ett bra sätt och att man sedan vågar omsätta 

idéer i verklighet och sedan utvärdera resultatet. En pedagog uttrycker förväntan på att det 

nyligen implementerade styrkortet kan bli ett verktyg för att höja kvalitén i det pedagogiska 

ledarskapet. ”Rektor ska se till att det finns så pass mycket förberedelsetid så att man har möjlighet att skapa den 
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gynnsamma miljön, det gynnsamma lärandet och möjlighet att hitta barnen där de är… Man kanske inte kan ha möten 

varje eftermiddag eller barngruppen kanske inte kan vara hur stora som helst, då blir det svårt…”. 

Den pedagogiske ledaren ska styra verksamheten i den mån att han eller hon sätter ramarna för 

vad som gäller på arbetsplatsen. I den här skolans fall så är bland annat montessoripedagogiken 

en ram som alla måste förhålla sig till. En annan ram är ekonomin eller att till exempel se till att 

det finns en samsyn på skolan i hur Lgr 11 implementeras. ”Rektor behöver ge klara direktiv över vad det är 

som gäller så att vi pedagoger kan luta oss tillbaka på det. Direktiven ska handla om ramarna som vi bestämt vilka 

kanske inte är de allra bästa vilket man har rätt att tycka, men nu jobbar du här och då gör vi så här, man kan ju inte 

jobba på Astra och ställa sig och tillverka bullar bara för att man tycker det är bättre eller roligare! Man får förhålla sig till 

vad skolan och ledningen bestämt”. 

Samtliga pedagoger anser att det är mycket viktigt att rektor litar på sin personals kompetens och 

delegerar ansvar, en aspekt som flera är nöjda med på skolan i fråga. ”… det är fantastiskt att vi fick 

förtroendet att prova periodläsning – ”prova det här, vi litar på er” – på många arbetsplatser skulle man vara livrädd för 

vad alla föräldrar ska säga, ledningen har förtroende för att vi alltid jobbar för elevens bästa”, betonar en pedagog.  

 

5.2.3 Vad är kvalitet för eleven enligt pedagogerna? 

Flera av pedagogerna uttrycker att det är elevens känsla av mening i arbetet i skolan som gör att 

eleven upplever kvalitet. Mening kommer av att elever förstår varför han eller hon ska vara i 

skolan och syftet med det arbetet som utförs, att de ser nyttan för sig själv som person och får 

känna att de utvecklas. Att hela tiden sträva efter att ge eleverna ett sammanhang och förklara hur 

saker och ting hänger ihop bidrar också det till en känsla av meningsfullhet enligt flera pedagoger.  

En pedagog i de tidigare åren poängterar vikten av att barnen känner glädje i skolan och man i 

stor grad som möjligt undviker tvång och måsten, vilket, enligt pedagogen, kan sätta spår långt 

upp i skoltiden. Pedagogen poängterar att det lustfyllda lärandet som också bygger på självkänslan 

är mycket viktigt – ”… ett barn har svårt att läsa och kommer kanske inte att nå målen i trean, men i sexan kanske? 

Ska vi då knäcka eleven genom att tvinga eleven att läsa eller ska vi underlätta och kompensera? Balansen är jättesvår”. 

Läraren är en nyckelperson för elevens kvalitet, menar pedagogen. En annan pedagog i tidigare 

åren uttrycker det som att alla elever ska ställas inför rimliga utmaningar där alla har möjlighet att 

utvecklas i sin takt. 

En pedagog, i de senare åren, tar särskilt upp elevens delaktighet i sitt eget lärande och möjlighet 

att påverka sin situation som en faktor för elevupplevd kvalitet. ”Eleverna ska sätta upp mål, veta hur de 

ska nå målen och kunna känna att ”-jag klarade det”, ett betyg ska inte bli en överraskning, de ska vara delaktiga hela 

vägen”. Som en följd av elevers och pedagogers åsikter har det årskurs 7 till 9 under året provat på 

periodläsning vilket nu är under utvärdering. Målet med periodläsningen var att minska elevernas, 

och pedagogernas, arbetsbelastning, och i vissa fall stress, av att samtidigt arbeta med många 

ämnen. Periodläsningen ska ge eleverna möjlighet att ha ambitiösa mål och ha chansen att uppnå 

dem och samtidigt fördjupa sina kunskaper. En annan pedagog från grundskolans senare år 

berättar att en elev som vanligtvis inte tillhör de mest arbetssamma under utvärderingen uttryckt 

att kvalitén blivit mycket bra på de fasta passen, då eleven upplevde att läraren fått mer tid att 

förbereda sig och att undervisningen var mer genomtänkt. Pedagogen upplevde detta som ett 
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betyg på att en röd tråd, ett sammanhang, i undervisningen ger eleven ökad kvalitet. Samma lärare 

poängterar också att lärarens tid med eleven är mycket viktig. Möjligheten att etablera en 

personlig relation mellan lärare och elev är något som pedagogen upplever möjliggörs av skolans 

arbetssätt i jämförelse med tidigare arbetsplatser. 
 

5.3 Vad är likvärdighet och hur är likvärdigheten i skolans arbetssätt? 

Likvärdighet handlar om att alla ge alla elever, oavsett förutsättningar, samma möjlighet att lära 

sig och utvecklas men lärandet och utvecklingen behöver inte ske på samma sätt, menar flera av 

pedagogerna. ”Det ska ges möjlighet - oavsett om du har ett mål, oavsett var du kommer ifrån, oavsett elevens föräldrar, 

pojke eller flicka…”. En pedagog ger exempel på likvärdighetsfrämjande moment som möjligheten 

att ända till årskurs 9 kunna redovisa sina arbeten muntligt istället för skriftligt. 

En pedagog menar att olika resultat mellan pojkar och flickor har en samhällskulturell bakgrund 

och tradition där förväntningarna många gånger är högre på flickor som förväntas vara duktiga 

och skötsamma. Pedagogen poängterar att detta visats i tidigare undersökningar och man säkert 

även på skolan har olika förväntan, beter sig olika och ger olika utrymme i klassrummet till pojkar 

och flickor, vare sig man vill eller inte. 

En pedagog framhåller också likvärdigheten i det större perspektivet att Sveriges skolor ska vara 

likvärdiga oavsett var i landet den ligger men poängterar också att med de många olika 

pedagogiska inriktningar som finns blir svårt med likvärdigheten. 

Alla pedagoger i undersökningen svarar nej på frågan om deras skola erbjuder en likvärdig 

utbildning för alla elever men alla är samtidigt tydliga med att alla strävar efter likvärdighet men 

att den är svår att uppfylla. ”Intentionen finns hos alla … få med alla kunskaper, alla mål och allt man vill göra, det 

är svårt att säga att alla har … eller ges… exakt samma förutsättning för detta, tyvärr.” 
 

5.4 Passar montessoripedagogiken alla elever lika? 

Flera pedagoger uttrycker att montessoripedagogiken passar alla barn då pedagogiken innebär att 

gå från det konkreta till det abstrakta och använda material som hjälper barnet att lära sig själv. På 

skolan används montessorimaterial i större utsträckning i de lägre åldrarna. I de högre åldrarna 

fokuseras mer på förhållningssättet att läraren har en mer passiv roll och lärandet drivs av barnen 

själva genom planering och eget arbete enligt pedagogerna. Flera pedagoger uttrycker att de stora 

grupperna missgynnar många barn, särskilt i de yngre åldrarna, ”de stora grupperna är svårt, särskilt 

socialt”. En pedagog uttrycker: ”Montessoris grundtanke passar alla elever, hur den sedan praktiseras per skola, 

arbetslag och klassrum skiljer sig åt”. 
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5.5 Passar skolans arbetssätt med egen planering och arbete alla elever lika? 

I undersökningen menar samtliga pedagoger att arbetssättet med egen planering och eget arbete 

genom det fria valet missgynnar vissa barn. En pedagog anser att många barn behöver en mer 

styrd tillvaro och har svårt att hantera det fria valet och finna drivkraft i sitt eget lärande, ”… sedan 

är det ju förvisso tydliga ramar, inom montessoripedagogiken, men det kan bli ganska rörigt i en stor barngrupp och man 

kan dras med och glömma sin egen planering”. 

Trots att vissa barn inte har lika lätt som andra att finna sin egen drivkraft att följa sin planering 

tror de flesta att arbetssättet är bra för barnen när de ges rätt förutsättningar. De små barnen 

måste man hjälpa, både i att planera och följa sin planering. Tidsperspektivet för planering för de 

små bör enligt en av pedagogerna inte vara längre än en dag då detta är det tidsperspektiv många 

barn uppfattar i den åldern. På skolan planerar de yngre idag för två veckor i taget. Enligt 

pedagogerna som undervisar i de yngre åren har de flesta barn svårigheter med den egna 

planeringen och det kan heller inte förväntas att man ska klara detta i yngre ålder ”… det kan man ju 

inte begära av någon”.  

Flera av pedagogerna framhåller det positiva med den egna planeringen och det fria valet vilket 

ger möjlighet till fördjupning och fokusering på ett annat sätt än de fasta lektionerna gör trots att 

någon säger att många elever säkert skulle föredra fasta pass där läraren säger vad de ska arbeta 

med. En pedagog framhåller att hon inte mött elever som nått så långt i matematik och 

naturorienterade ämnen på tidigare arbetsplatser som hon gör på den här skolan. ”De har fått 

möjlighet att fördjupa sig och har verkligen nått kvalitéer jag inte mött tidigare”. Samma pedagog menar att de 

svagaste eleverna utan eget driv missgynnas av arbetssättet, men poängterar att det också finns 

svaga elever som vill och har driv, för dem är arbetssättet bra. För de elever som saknar en egen 

motor i arbetet är det viktigt att arbetssättet anpassas och dessa elever får ett eget schema med 

fasta pass vilket det också är många elever som har, både i de tidiga och senare åren på skolan. 

Samma pedagog poängterar också att en fungerande mentor-, elev-, föräldrarelation kan hjälpa 

eleven mycket och att det inte är säkert att den traditionella skolan hade passat dessa elever bättre 

heller, allt handlar om att arbetssättet anpassas till var och en i skolan. De intervjuade lärarna är 

samstämmiga i åsikten att ansvaret ligger på läraren att få skolarbetet att fungera bra för alla barn 

och att det handlar om att förbereda för framtiden i de tidiga åldrarna för att kanske klara av 

planeringen själv på högstadiet. ”Jag tror de har glädje av detta senare i livet, att kunna planera, vad ska jag börja 

med, vad gör jag sen, alla har möjlighet att lära sig planera sitt arbete men det tar längre tid för vissa”.  

 

5.6 Passar åldersintegration alla elever lika? 

Möjligheten att få utvecklas i sin takt lyfts fram av alla pedagoger som något mycket positivt, det 

tar något längre tid för vissa än för andra och då finner man alltid någon som är på samma nivå 

som än själv i en åldersintegrerad klass. Man menar att de yngre eleverna behöver de äldre att se 

upp till och lära av samtidigt som de äldre eleverna gynnas av att få vara duktiga och genom att 

förklara för de yngre verkligen befästa sin kunskap. En pedagog framhåller att det till och med 

kan vara så att en äldre elev är mycket bättre än pedagogen själv på att förklara ett problem för ett 

barn.  
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Pedagogerna i de senare åren beskriver att det ofta händer att man hör de yngre inom 

åldersspannet prata och längta efter de uppgifter som de äldre eleverna arbetar med, det väcker 

nyfikenhet och motivation att komma vidare i sitt lärande. Flera pedagoger framhåller också 

vikten av att se att även de äldre inom åldersspannet får utmaningar och inte enbart får hjälpa de 

yngre, åldersintegrationen bör vara flytande genom skolan och man ska inte bli låst av 

kursplanerna menar vissa. En annan viktig fördel är att den som är svagare har möjlighet att 

hoppa ned ett snäpp utan att det blir dramatiskt, man kan låta eleven utvecklas i sin takt menar 

flera pedagoger. I de äldre åren arbetar man alltid i halvklasser i de fasta passen vilket gör att 

grupperna ofta inte är större än 20 elever. Arbetsområdena kan vara gemensamma för alla klasser 

men målen och vägen för att nå dem kan skilja sig åt beroende på vilken årskurs man tillhör. En 

pedagog menar att spridningen i en klass kan vara stor och spridningen på ett stadie därför är 

ännu större och att det därför kan innebära svårigheter att låta alla elever arbeta mot samma mål. 

Åldersintegration är bra menar pedagogen men det är viktigt att veta vad syftet med integrationen 

är och fokusera på detta.  
 

5.7 Vem har ansvar och vilken befogenhet finns i pedagogens yrkesroll? 

”Stor frihet har jag i min roll som lärare, stor frihet, sedan kan det ju finnas saker som inte fungerar av praktiska skäl, 

men stor frihet finns att utforma utifrån sin egen idé om man tror att det skulle vara bra för eleven”. 

Rektorn utnämns av samtliga pedagoger som den som är ytterst ansvarig för kvalitet i 

utbildningen. Ingen av lärarna tar spontant upp statens eller kommunens ansvar för skolans 

kvalitet. Efter en fråga säger en av pedagogerna: ”yttersta ansvar på skolan har rektor. Skolverket på högsta 

topp, det är ju de som går ut med om vad vi ska undervisa ... sen har lärarutbildningen sitt ansvar och varje lärare har sedan 

sitt ansvar att uppdatera sina kunskaper, att finna glädje i sitt arbeta och förmedla det till eleverna”. Varje litet mål i 

kursplanen ska inte fokuseras på enligt en av pedagogerna utan det är viktigare att se allt i ett litet 

längre perspektiv och integrera ämnen för att fördjupa kunskaper och ge eleverna en helhet. Vissa 

lärare kan känna sig stressade av det, som i vissa ämnen, ses som en ökad detaljstyrning i Lgr 11, 

menar samma pedagog. En annan pedagog menar att den Lgr 11 ger betydligt bättre riktlinjer om 

vad en elev förväntas nå för mål i skolan och ponerar att det kan vara uppdelningen mellan mål 

att uppnå och strävansmålen i Lpo 94 som kan vara ett skäl till försämrade resultat i skolan 

”lärarna glömde bort strävansmålen och siktade bara mot målen att uppnå istället för att se dem som minimimål”. 

För likvärdigheten ansvarar rektor i första hand genom att ta fram arbetssätt på skolan med 

hänsyn till likvärdighet, läraren ansvarar för att vara medveten om sitt sätt att vara och utvärdera 

sig själv kontinuerligt menar flera i undersökningen. En pedagog tar upp politikerna som 

ansvariga för likvärdigheten i skolan genom de direktiv som ges i skollagen (SFS 2010:800) och 

Lgr 11. 

Flera av pedagogerna känner att de vill och att de har stor befogenhet i sitt yrkesutövande. De 

känner förtroende från både kollegor och rektor på skolan på att förändra arbetssättet för elever. 

Ramen är att skolan är en montessoriskola och flera av pedagogerna menar att detta bör 

tydliggöras för föräldrar när barnen börjar på skolan i större grad än som sker idag. 
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5.8 Pedagogernas förslag på kvalitets- och likvärdighetsfrämjande aspekter 

För att säkra kvalitet och likvärdighet på skolan menar en pedagog att det är viktigt att verkligen 

se varje individ specifikt oavsett kön, bakgrund, förutsättningar och sedan ge eleverna alla möjliga 

sätt, olika vägar, att klara skolan. Det är viktigt att alla pedagoger får kunskap om svårigheter som 

elever kan ha för att förstå dem och deras förutsättningar och sedan kunna hjälpa och stödja på 

bästa sätt. ”Man måste vara flexibel och prova, prova och prova igen, det som funkar ena dagen fungerar inte nästa men 

då måste man tänka nytt och prova nya vägar. Man lär sig massor av att jobba med barn med svårigheter, det är häftigt och 

jag blir än mer medveten om många lärares okunskap i dessa frågor”. För att nå kvalitet är det viktigt att det 

finns en öppenhet och utvecklingsbenägenhet bland personal, med dessa två kan man nå långt 

menar pedagogen. 

En annan pedagog framhåller vikten av att jobba i arbetslag och att dagligen hjälpa varandra för 

att utvecklas i sitt arbete. Pedagogen önskar se ett ökat utbyte med varandra på skolan och med 

andra skolor för att genom observationer lära av andra och få andra att utvärdera ens eget arbete, 

”Det livslånga lärandet, det gäller oss pedagoger!”. 

Att utveckla alternativa arbetssätt och arbetsformer framhålls som viktigt av en lärare i 

undersökningen. Att låta de barn som behöver få arbeta i mindre grupper och se tillse att resurser 

fördelas på ett bra sätt. ”Alla är olika, vi lärare måste lära oss det och förstå förutsättningar för att våga använda oss 

av olikheter och våga gå utanför riktlinjerna i vårt arbete”. 

Två av pedagogerna menar att implementeringen av Lgr 11 bör vara fokus nu för att alla ska 

landa i hur mycket som ska hinnas med på ett år, vilka nivåer och för att senare kunna göra 

relevanta bedömningar utifrån detta. En av pedagogerna menar att tid saknas för planering och 

utveckling för att höja kvalitet och meningsfullhet för eleverna, mer ämnesintegration är en väg 

för att nå dessa mål. Samma pedagog menar att de nationella proven är ett bra verktyg för att 

utvärdera verksamheten och få kvitto på om en satsning i undervisningen varit rätt. Annat är 

svårare att mäta menar pedagogen, till och med organisationen Friends mätverktyg för trivsel och 

trygghet ifrågasätts. För att höja kvalitet och likvärdighet, menar pedagogen, måste man ständigt 

vilja framåt och vilja förbättra sig själv genom uppföljning och utvärderingar och därefter 

utveckla sitt arbete. 
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6 Diskussion och slutsats 

I följande avsnitt diskuteras resultatet av undersökningen. Avsnittet avslutas med de slutsatser 

som kan dras av studien samt förslag till framtida forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet diskuteras utifrån de för studien definierade forskningsfrågorna. 

 

6.2.1 Hur uppfattar pedagogerna kvalitet, likvärdighet och ansvar i det 

pedagogiska arbetet och det pedagogiska ledarskapet? 

Skolans funktion har, enligt Biesta (2009. s. 41), kvalificerande, socialiserande och 

subjektifierande aspekter vilket också bekräftas av pedagogerna på skolan. Den kvalificerande, 

den utbildande, aspekten betonas av flera pedagoger som skolans övergripande ansvar, 

kopplingar görs också till att skolan ska ge kunskap om hur man fungerar socialt i samhället och 

även hjälpa eleven se sina val och möjligheter i livet vilket kan kopplas till de socialiserande och 

subjektifierande aspekterna av skolans funktion enligt Biesta. Skolan ska, enligt en pedagog, ”ge 

eleverna kunskap om hur samhället fungerar och forma eleven till en god samhällsmedborgare, både 

kunskapsmässigt och socialt, och bygga elevernas självkänsla för att kunna och våga göra individuella val i livet”.  

Biesta (2009. s. 36) anser att hela skolans problem handlar om en avsaknad av definition av den 

goda utbildningen och vad som är kvalitet i det pedagogiska arbetet. Även Bergh (2010. s.18) 

menar att kvalitet inom skolvärlden är ett mycket mångsidigt begrepp medan större samsyn finns 

i innebörden av begreppet likvärdighet vilket stämmer väl överens med de intervjuade 

pedagogernas utsagor. Uppfattningen om likvärdighet kan, enligt flera pedagoger, sammanfattas i 

att alla elever ska ges samma möjlighet att lära och utvecklas men att vägen kommer att vara olika 

för alla. Vad gäller kvalitet ger pedagogerna inte en gemensam definition av vad det innebär och 

hur den uppnås på skolan.  

Andreas Bergh (2010. s.278) beskriver kvalitet genom fyra dimensioner; utbildningskvalitet, 

resultatkvalitet (kvantitativ data i form av betyg eller grad av måluppfyllelse), 

måluppfyllelsekvalitet, marknadskvalitet och systemkvalitet. Pedagogernas beskrivningar rör 

främst dimensionen måluppfyllelsekvalitet som handlar om att uppfylla de nationellt uppsatta 

målen i styrdokumenten och åsyftar aspekter som demokrati, kunskapskvaliteter och olika sociala 

och kommunikativa delar. De nyckelmått som definierats av skolan som mätbara aspekter av den 

pedagogiska utvecklingen är personalens behörighet, resultat för eleverna i årskurs 9 avseende 

meritvärden och nationella mål samt godkännande vid statlig tillsyn - nyckelmåtten refererar i 

större del till Berghs resultatkvalitet och systemkvalitet.  

Sheridan, Pramling Samuelsson (2009. s. 19-21) beskriver kvalitet i (för)skolan i samhälls-, lärar-, 

barn- och verksamhetsdimensionen, se vidare i avsnitt Vad är kvalitet? Samhällsdimensionen av 

kvalitet i skolan berörs spontant endast ett fåtal gånger under intervjuerna. De gånger 

samhällsdimensionen berörs handlar det om hur implementeringen av läroplanen Lgr 11 
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genomförs, ingen pedagog tar upp styrdokumentens direkta påverkan på kvalitet i skolan. De 

gånger ekonomiska förutsättningar berörs handlar det snarast om den interna verksamhetens 

prioritering, inte om statens fördelning av resurser till skolan. Koppling mellan de nationella 

målen och det faktiska lärandet berörs i det som en pedagog uttrycker att ”kvalitet handlar om de 

kunskaper eleven tar med sig och som kan ge resultat i ett annat sammanhang senare i livet”. En klar majoritet av 

kommentarerna under intervjuerna rör barndimensionen enligt Sheridan, Pramling Samuelssons 

kvalitetsmodell (2009. s.19-21). Pedagogerna talar bland annat om att väcka glädje och nyfikenhet 

hos barnen, att utmana, att visa vilka val och möjligheter som finns för var och en, om den 

individuella anpassningen, om vikten av en nära relation mellan lärare och elever. Samtliga 

pedagoger talar, i skilda ordalag, om vikten av att göra tiden i skolan meningsfull för eleven så att 

var och en förstår och blir engagerad i sitt eget lärande. Många kommentarer rör också 

verksamhets- och lärardimensionen där bland annat delaktighet mellan hem och skola lyfts fram, 

hur olikheter ska ses som en tillgång, hur arbetssättet på skolan påverkar och vikten av 

engagerade och kompetenta lärare är stor. En pedagog uttrycker att man som lärare ”har ett ansvar 

att uppdatera sina kunskaper och finna glädje i sitt arbete och förmedla det till eleverna”.  

Att som lärare ha ansvar för att känna glädje i sitt arbete kan beskriva vidden av ansvaret i 

yrkesrollen och kanske också av synen på läraren som driven av ett kall med ett stort personligt 

ansvar. Solbrekke och Englund (Dyrdal Solbrekke, Sugrue. 2011. s. 64) skiljer på det 

professionella ansvarstagandet och ansvarskyldigheten, se avsnitt Vad är ansvar? där pedagogerna 

tenderar att präglas av ett professionellt ansvarstagande i större grad än skyldighet. Flera 

pedagoger lyfter fram förtroendet för läraren och läraren som ansvarig för att skapa mening i 

lärandet som viktiga hörnstenar. 

Tydliga ramar i det pedagogiska ledarskapet höjer kvalitet i det pedagogiska arbetet enligt flera 

pedagoger vilket också vissa lärare uttrycker som en viss avsaknad av vilka ramar som gäller på 

skolan. En pedagog uttrycker vikten av att förhålla sig till vad skolan har bestämt, till vad 

ledningen har bestämt, och att det är inom dessa ramar mandatet finns. Grosin (2009. s. 143,144) 

och forskningen om framgångsrika skolor framhåller rektors tydliga, demokratiska och kraftfulla 

ledarskap inriktat på kunskapsmålen för eleverna som en framgångsfaktor. Samtliga pedagoger 

säger spontant att rektor är ytterst ansvarig för kvalitet och likvärdighet i skolan men utvecklar 

detta till att läraren är den som implementerar kvalitet och likvärdighet i utbildningen. Då rektor 

av staten ålagts ansvar för kvalitet och likvärdighet kan det formella ansvaret ha förflyttats från 

den utförande läraren, specialiserad på att undervisa, i likhet med Dyrdal Solbrekke och Sugrues 

(2011) mening att det professionella ansvararstagandet har minskat i takt med ökad specialisering. 

Pedagogerna uttrycker dock att de likafullt känner ansvar för kvalitet och likvärdighet trots att det 

formella ansvaret inte vilar på dem. Flera pedagoger menar att de har stor eller mycket stor frihet 

i sin yrkesroll och också tar ansvar för det som sker i yrkesutövandet. En pedagog uttrycker att 

man måste bortse från kursplanens mål för att på längre sikt stödja barnets utveckling genom att 

elevens självkänsla är viktigare än uppfyllnad av enskilda mål. Ingen pedagog hänvisar heller i 

första hand till Skolverket eller Skolinspektionen som ansvarig för kvalitet och likvärdighet i 

utbildningen som erbjuds barnen på skolan vilket förstärker bilden av att lärarrollen på skolan 

grundas i det professionella ansvarstagandet (Dyrdal Solbrekke, Sugrue. 2011).  
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6.2.2 Ges alla elever på skolan en likvärdig utbildning och vem har ansvar? 

Uppfattar pedagogerna att några elever gynnas eller missgynnas av skolans 

pedagogik och arbetssätt? 

Ingen pedagog uppfattar att skolan ger en likvärdig utbildning till alla elever på skolan, 

samstämmighet råder dock i att ambitionen finns att ge alla barn samma möjligheter att lyckas. 

En pedagog i undersökningen menar att olika förväntningar, beteende och utrymme i 

klassrummet mellan pojkar och flickor beror på samhällskultur och tradition vilket stöds av 

Heikkilä (2011), se Inledning. Heikkilä poängterar att det under mer än 50 år funnits krav på 

jämställdhetsarbete i skolan men att ingen stor förändring skett. Skolan måste arbeta aktivt och 

systematiskt, tillsammans med eleverna, för att nå jämställdhet, och därmed likvärdighet i skolan 

utifrån skollagens (SFS 2010:800) referat till diskrimineringslagens (2008:567) lika rättigheter och 

skyldigheter inom utbildningen. 

Gunnar Berg (2011) ger likvärdighetsbegreppet i skollagen (SFS 2010:800) perspektiven enhetlig, 

alla ges samma resurser, och lika möjlighet, positiv särbehandling, där pedagogernas uppfattning är 

att alla elever ska ges samma möjlighet och att vägen dit kommer att vara olika för alla barn, vissa 

behöver mer tid eller resurser under skoltiden eller delar där av. Pedagogernas uppfattning om 

elevens frihet och rätt till anpassning blir tydligare ju högre upp i skolåldern eleven kommer. 

Pedagoger med yngre barn uttrycker i större grad att gruppen behöver hållas ihop för att det ska 

fungera i klassrummet, individuella anpassningar kan och ska göras men är mycket 

resurskrävande i de tidigare åren. Greiff (2010) drar i sin rapport slutsatsen att likvärdigheten 

gynnas av att resurser fördelas framtungt i skolsystemet, det vill säga att resurser förfördelas till 

förskola och de tidiga åren i skolan. Detta resonemang kan kopplas till pedagogernas syn på 

gruppernas storlek där stora grupper anses vara ett problem i högre utsträckning bland 

pedagogerna mot yngre elever där gruppstorlek kopplas till att barnen får det svårare socialt, att 

barnen dras med, det blir rörigt eller inte finner sin plats.  

Colnerud (2010) menar att läraren genom den ökade juridiska styrningen genom skollagen (SFS 

2010:800) riskerar att förlora sin professionella autonomi att själv välja metoder och åtgärder i sin 

yrkesutövning, denna åsikt stöds dock inte av de pedagoger som intervjuats på skolan. 

Pedagogerna anser att de har stor frihet i utövandet av sitt yrke och har stora möjligheter att 

påverka arbetssättet i sina klassrum och anpassa undervisningen individuellt till alla barn. Flera 

pedagoger menar att montessoripedagogikens fokus på elevens individuella utveckling möjliggör 

anpassningar, trots att montessoripedagogikens relativt stora barn- och elevgrupper gör det 

svårare i vissa fall.  
 

 

 



 

34 
 

6.2.3 Hur anser de intervjuade pedagogerna att arbetet med kvalitet och 

likvärdighet kan utvecklas? 

I det som av pedagogerna uttrycks vara kvalitet finns en blandning av mål och vägar till målen. 

Pedagogernas uppfattning om hur utveckling kan ske på skolan speglar de uppfattningar som ges 

på vad som uppfattas vara kvalitet och likvärdighet – frågan är svår att besvara just därför att en 

definition på vad kvalitet är saknas. En av pedagogerna refererar till det på skolan nyligen 

implementerade styrkortet men ingen nämner de strategiska mål, framgångsfaktorer eller 

nyckelmått som styrkortet består av (se 2.3.1 Vad skolan vill). 
 

6.3 Slutsats  

I min undersökning ville jag undersöka ett antal pedagogers uppfattning om begreppen kvalitet, 

likvärdighet och ansvarstagande och hur dessa tar sig uttryck i skolan, i det pedagogiska arbetet 

och det pedagogiska ledarskapet.  

I avsnittet Diskussion diskuteras resultatet utifrån mina specifika forskningsfrågor. Det kan 

konstateras att fokus hamnar på de två första frågorna som handlar om hur pedagogerna 

uppfattar kvalitet, likvärdighet och ansvar i skolan och sitt arbete. Pedagogerna har inte en 

gemensam syn på vad kvalitet i det pedagogiska arbetet och ledarskapet innebär. Vad gäller 

likvärdighet så finns en samsyn bland pedagogerna, alla elever ska ges samma möjlighet att lyckas 

men vägen dit kommer att vara olika för var och en. Diskussionen visar att det personliga 

ansvarstagandet är stort bland pedagogerna vilket också är en följd av att det är just pedagoger 

som intervjuats i undersökningen. Konstateras kan dock att pedagogerna inte spontant lägger 

ansvaret för kvalitet och likvärdighet i skolan på stat eller kommun utan ser sig själva som den 

som har det reella ansvaret med rektor som formellt ansvarig. 

Den tredje frågan som handlar om hur kvalitet och likvärdighet kan utvecklas har inte gett samma 

bredd och djup i resultatet. Min hypotes är att detta beror på att innebörden av vad kvalitet i 

skolan innebär är komplex. De parametrar som finns definierade av skolans ledning som 

strategiska mål, framgångsfaktorer och nyckelmått på pedagogisk utveckling, av mig tolkad som 

bärare av kvalitet i den undersökta skolan, återkommer inte spontant hos de intervjuade 

pedagogerna. Det räcker inte att tala om kvalitet för att kunna mäta och utveckla den.  

Den huvudsakliga slutsats som kan dras av undersökningen är att det saknas en gemensam syn på 

kvalitet och vad kvalitet konkret innebär i det pedagogiska arbetet och det pedagogiska 

ledarskapet för att skapa och säkerställa kvalitet och likvärdighet inom skolans alla funktioner; 

kvalificerande, socialiserande och subjektifierande. Biesta (2009. s. 43) menar att det finns en risk 

att vi i slutändan värderar skolan i termer av vad som är mätbart, såsom grad av måluppfyllelse 

och meritvärden, och inte i termer av vad vi värderar samtidigt som stora skillnader i pojkar och 

flickors meritvärden och grad av målluppfyllelse enligt Heikkilä är ett bevis för att alla elever i 

skolan inte har lika möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och utvecklas i skolan (Heikkilä. 2011) 

vilket i sin tur påverkar likvärdigheten. 
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6.4 Framtida forskning 

Undersökningen begränsar sig till grundskolan, i en annan undersökning vore det intressant att 

närmare undersöka förskolans roll i elevernas måluppfyllelse i årskurs 9 samt 

förskolepedagogernas syn på kvalitet, likvärdighet och ansvar. 

En annan fråga som väckt min nyfikenhet under arbetets gång är frågan hur föräldrars val av 

skola med särskild pedagogisk inriktning påverkar barnets tid i skolan. Det är inte självklart att en 

viss pedagogisk inriktning passar alla barn men valet görs ofta tidigt i barnets liv. Intressant vore 

att undersöka vidare hur just montessoripedagogiken, med hög förväntan på barnen att själva 

planera, organisera och utföra sitt arbete, specifikt påverkar och vilka konsekvenser det får på 

resultatet i skolan för, bland andra, barn som av olika anledningar inte har lika lätt att planera och 

organisera sin tillvaro som andra barn. Barnpsykiater Anna Lundh menar i Lärarnas tidning 

(2012) att ”… samhället ställer allt högre krav på både barn och vuxna. Det gäller framför allt krav på det vi kallar 

exekutiva funktioner, det vill säga färdigheter att kunna planera och organisera sin tillvaro. En tioåring kan få till uppgift 

att göra ett eget arbete på sex veckor, själv välja ämnet och på egen hand söka efter och värdera kunskap. Helst ska det 

också drivas utifrån den egna lusten och motivationen. Problemet är att en tioårings hjärna inte är tillräckligt utvecklad för 

att klara av detta. Har man det dessutom sämre ställt med exekutiva förmågor blir det svårare.”  
 

6.5 Varför gör jag det här? 
 

Jag vill avsluta som jag började med frågan, Varför gör jag det här?, och med detta motivera mina 

tankar runt rapportens titel. Jag låter frågan, Tar jag ansvar?, bli de sista ord jag skriver, ord som får 

klinga av och förhoppningsvis utmana läsaren i att ta sitt ansvar, i sin roll och i sin situation. 
 

 

Figur 7: Mina tankar kring ansvar - Varför gör jag det här? 
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Bilaga 1 – Brev till intervjupersoner 

 

Hej! 

Jag, Florence Rambaud, börjar nu nå slutet på min lärarutbildning vid Högskolan Dalarna och 

skriver under våren mitt examensarbete som jag skulle uppskatta mycket om du vill bidra till 

genom dina tankar och åsikter genom att jag får intervjua dig! 

Inom kursen denna termin, Pedagogiskt arbete III, ingår momentet skolutveckling och 

utvärdering vilken ledde mig in på en djupare studie av databasen SIRIS, Skolverkets 

Internetbaserade Resultat- och kvalitets Informations System. Statistiken för skolan visar en 

utveckling där eleverna i årskurs 9:s resultat i mått av meritvärde på fem år i medeltal försämrats 

med 17 poäng, för flickorna med 6 poäng och pojkarna med 36 poäng. Ytterligare information 

om hur resultaten förändrats över tid finner du i slutet av detta brev.  

Jag tar avstamp i skollagen som säger att alla elever ska har rätt till utbildning på lika villkor och 

att skolan ska sträva efter att uppväga för individuella skillnader i elevers förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen. Exempel på områden som jag vill höra dina tankar om är vad 

kvalitet innebär för dig i det pedagogiska arbetet och det pedagogiska ledarskapet? Gynnas eller 

missgynnas några elever/grupp av elever av skolans pedagogik och arbetssätt; montessori, eget 

arbete och planering, åldersintegration? Hur kan skolan/lärare arbeta för en mer positiv trend i 

framtiden vad gäller elevernas resultat? 

Jag planerar att intervjua sex lärare på skolan, en i F-1, en i 2-3, två vardera från 4-6 och 7-9, varje 

intervju spelas in och transkriberas av mig. Jag räknar med att intervjun tar mellan 30 minuter och 

1 timme. Det transkriberade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer att 

få möjlighet att läsa och justera texten om du anser att jag missuppfattat något från vårt samtal, 

inspelningen raderas efter examensarbetets avslutande. Ditt deltagande är helt frivilligt och du 

kan ångra dig när som helst utan förklaring. Jag följer Högskolan Dalarnas forskningsetiska råd 

och anvisningar vilka finns att läsa på följande länk: http://www.du.se/sv/Forskning/Namnder-

och-rad/Forskningsetiska-namnden/Forskaretik/.  

Jag hoppas att du vill bidra till studien, maila mig gärna förslag på tid för att mötas, tack på 

förhand!  

Ort 25 april 2012, 

Hälsningar, Florence Rambaud 

http://www.du.se/sv/Forskning/Namnder-och-rad/Forskningsetiska-namnden/Forskaretik/
http://www.du.se/sv/Forskning/Namnder-och-rad/Forskningsetiska-namnden/Forskaretik/
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Kontakta mig gärna, per mail eller per telefon xxxx-xxxxxx alt xxxxxx. 

 

 

Källa: SIRIS. Skolverket. 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

 

 

 

 


