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Förord 

 
Som sociolog är det viktigt med kritiskt tänkande och ständigt 

analyserande. Dock får man inte glömma alla positiva aspekter 

som utveckling medför; och det arbete som lärare, förskollärare 

och andra pedagoger inom skola och barnomsorg utför. Jag vill i 

detta lilla förord passa på att tacka såväl ledning som personal i 

Annebro Rektorsområde; ingen nämnd, ingen glömd, och 

samtidigt påpeka vilka underbara människor ni är och vilket 

fantastiskt jobb ni gör. Tack också till den personal som, trots att 

de själva inte deltog i undersökningen, har funnits där för mig 

under arbetets gång och stöttat och ställt upp. 

 

Jag vill också tacka min handledare som har stöttat mig genom 

hela processen. 



 3

Sammanfattning 
(Abstract) 

 
Författare: Klara Johnsson 
Titel: Den kvalitetssäkrade skolan - om pedagoger och deras  
yrkesroller i det Qualiscertifierade rektorsområdet Annebro 
Mastersuppsats SOCM02 
30 hp 
Handledare: Britt-Marie Johansson 
Sociologiska institutionen, vårterminen 2010 
 
 
Problemformulering/Bakgrund: Det svenska skolväsendet har de senaste åren genomgått 
stora förändringar och sedan 1991 är det landets kommuner som har ansvaret för 
verksamheten på grund- och gymnasieskolorna. Staten ska idag inte styra skolans dagliga 
verksamhet utan istället sätta upp mål som varje enskild skola ska uppnå, mål som senare ska 
kunna kontrolleras och utvärderas grundligt. Kravet på kvalitetsredovisningar (SFS 1997: 
702) har medfört många debatter kring kvalitet på såväl verksamhet som pedagoger och har 
också medfört en djungel av kvalitetssäkringsmodeller där företag skapar standardiserade 
koncept som ska säkra kvalitén på undervisningen på de skolor som väljer att anlita dem. 
Syftet med undersökningen var att undersöka hur yrkesverksamma pedagoger vid Annebro 
rektorsområde (som genomgåt certifieringsarbetet för Qualis) upplever att deras yrkesroller 
förändrats över tid; alltså att lyfta fram förändringar som följer med den moderna 
skolutvecklingen och den standardiserade kvalitetssäkringsmodellen Qualis; 
- Hur har yrkessituationen för verksamma pedagoger förändrats i ett rektorsområde där Qualis 
har införts? - Och hur har dessa förändringar påverkat deras yrkesroller som pedagoger? 
 
Teoretiska utgångspunkter: De teoretiska utgångspunkter som använts i undersökningen 
sträcker sig från nyinstitutionell teori med diskussioner kring isomorfism (att organisationer 
tenderar att bli allt mer lika vandandra) och institutionaliserade framgångsrecept, till 
professionsteori och postmodern teori kring flexibilitet och tillit. 
 
Metodologisk ansats: Till grund för studiens empiriska del ligger 9 intervjuer med personal 
från Annebro rektorsområde. Både lärare, speciallärare, fritidspedagoger, förskollärare och 
barnskötare har deltagit i intervjuer av semistrukturerad karaktär där de fått möjlighet att i en 
relativt fri form få diskutera den yrkessituation de idag befinner sig i. 
 
Resultat/slutsatser: Läraryrket, liksom de andra pedagogiska yrkena, har genomgått stora 
förändringar under de senaste åren och det ställs idag allt högre krav på skol- och 
förskolepersonal. Samtidigt som lärarna känner att deras status i allmänhetens ögon sjunker så 
känner förskolepersonalen att deras status höjs och målstyrningen påverkar således 
yrkesgrupperna olika. Det står dock klart att kvalitet är något man idag i allt högre 
utsträckning talar om, och strävar efter, och att dokumentering och kvalitetsredovisning idag 
är en större del i deras yrkesroll. 
 

Nyckelord: Skolväsendet, kvalitetssäkring, NPM, yrkesroller, nyinstitutionalism, profession, 
postmodernism 
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1.Inledning 
 

 

”Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. 
Huvudmannen har ett givet ansvar för att så sker. Den dagliga pedagogiska 
ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att 
skolan utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt 
prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och 
utvecklas. Ett sådant arbete måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans 
personal och elever och i nära kontakt med såväl hemmen som med det 
omgivande samhället.” (Lpo94) 

 

Det svenska skolväsendet har de senaste åren genomgått stora förändringar och sedan 1991 är 

det landets kommuner som har ansvaret för verksamheten på grund- och gymnasieskolorna. 

Detta har medfört avskaffningar av skolförvaltningar och länsskolnämnder och de nya 

läroplanerna som kom på 90-talet betonar ett lokalt styre med fler arbetsuppgifter för såväl 

rektorer som yrkesverksamma pedagoger. Staten ska idag inte styra skolans dagliga 

verksamhet utan istället sätta upp mål som varje enskild skola ska uppnå, mål som senare ska 

kunna kontrolleras och utvärderas grundligt. Kravet på kvalitetsredovisningar (SFS 1997: 

702) har medfört många debatter kring kvalité på såväl verksamhet som pedagoger och har 

också medfört en djungel av kvalitetssäkringsmodeller där företag skapar standardiserade 

koncept som ska säkra kvalitén på undervisningen på de skolor som väljer att anlita dem; ett 

av dessa Q-steps Kvalitetssäkring AB med sin standardiserade kvalitetssäkringsmodell 

Qualis. 

 Kravet på kvalitetsredovisning och de kvalitetssäkringsmodeller som följt just detta krav 

diskuteras mycket och ofta inom flera olika forskningsarenor. Men också på skolorna pratar 

man om de förändringar som idag är en del av vardagen. Själv har jag under många år arbetat 

inom både skola, förskola och fritidshem; som timanställd träffar jag många pedagoger från 

olika avdelningar och personal som arbetar med barn i olika åldrar. Att läraryrket är ett yrke i 

förändring blir på något sätt en själklarhet då man hör lärarna själva prata om sin situation. 

Dessa år inom skolvärlden har gjort att mitt intresse växt för utvecklingen inom skola och 

barnomsorg, och när skolor och förskolor nu kvalitetssäkras en efter en växer intresset ännu 

snabbare. Höga mål ställer höga krav, och höga krav kan mycket väl bidra till en högre 

stressfaktor. Kvalitetssäkringsmodellernas intåg i skolvärlden och barnomsorgen har kanske 

bara börjat, men dess inverkan på pedagogerna kan dock redan vara stor. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Förändringarna i den svenska skolan är många och det är inte bara elever som blir påverkade. 

Också lärares, förskollärares, fritidspedagogers och barnskötares yrkessituationer förändras 

och ur detta kanske också deras yrkesroller. Det är alltså problematiken kring kravet på 

kvalitetsredovisningar och den målorientering som idag ligger till grund för skolväsendet som 

i denna uppsats kommer att utgöra fokus. Detta nya system, med målstyrning och 

kvalitetsredovisning (och därigenom också Qualis) har medfört förändringar för den 

verksamma personalen.  
 Syftet är att lyfta fram de förändringar som följer med den moderna skolutvecklingen 

och den standardiserade kvalitetssäkringsmodellen Qualis. Men framför allt är syftet att 

kritiskt reflektera över vad dessa förändringar innebär för den verksamma pedagogiska 

personalen. Frågeställningarna som ligger till grund för studien i denna uppsats är således; 

- Hur har yrkessituationen för verksamma pedagoger förändrats i ett rektorsområde där 

Qualis har införts?  

- Och hur har dessa förändringar påverkat deras yrkesroller som pedagoger? 

 Det är således inte bara Qualis som i denna undersökning behandlas, utan utvecklingen i 

det svenska skolväsendet i stort. Det är dock i denna kvalitetssäkringsmodell uppsatsen tar 

avstamp för att diskutera de verksamhetsrelaterade förändringar som det nya skolväsendet 

medfört. 

 

1.2 Studieobjekt: Annebro rektorsområde 

Dösjebro skola, Dösjebro förskola och Annelöv skola ingår alla i Annebro rektorsområde och 

har genomgått certifieringen för Qualis. Beslutet togs i Kävlinge kommun och efter att de två 

skolorna, där barnen i åk F-1 går i Annelöv och de äldre barnen i Dösjebro, avslutade sin 

granskning med fina resultat påbörjades också förskolans kvalitetsarbete som i höstas ledde 

till en certifiering också här.  

 Annebro rektorsområde kan således anses ligga bra till i sin utvecklingsprocess och 

certifieringen gjorde att de två skolorna och förskolan alla var först, i Kävlinge kommun, att 

kvalitetssäkras inom respektive verksamhet. Skolorna och förskolan är till mångt och mycket 

idealfall av den moderna svenska skolan och barnomsorgen och de passar därför också 

utmärkt som undersökningsobjekt för en analys av det nya Svenska skolväsendets.  
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1.3 Avgränsningar 

I denna studie har jag valt att lägga fokus på kvalitetssäkringens inverkan på de pedagogiska 

rollerna snarare än på dess inverkan på barnen eller andra som är kopplade till skolan. I 

avsnittet kring tidigare forskning används det vetenskapliga fältet för att placera in denna 

studie och här blir det tydligt att många andra vinklar på fenomenet kvalitetssäkring studerats 

mycket och ofta. En annan aspekt som inte heller diskuteras i denna uppsats är vad 

kvalitetsmätningarna faktiskt mäter; är det faktiskt kvalitet som mäts? Och kan det göras? 

Detta är stora frågor som inte undersökts eller diskuteras i denna uppsats, detta då det skulle ta 

en allt för stor plats. 

 

1.3.1 Teoretiska avgränsningar 

I denna uppsats avsnitt ”Teoretiska utgångspunkter” ligger fokus på nyinstitutionalism, 

professionsteori och postmodern teori. Jag valde tidigt att inte lägga fokus på själva 

kontrollaspekten av kraven på kvalitetsredovisning och av kvalitetssäkringsmodellerna (även 

om jag självklart kommer in på det vid flera tillfällen). Att se dessa nya krav som en del i 

samhällets/statens kontroll av skolan och chefer/rektorers kontroll av deras anställda är något 

som självklart har slagit mig. Skulle undersökningen vinklas åt detta håll skulle det dock inte 

finnas utrymme att diskuteras mycket andra aspekter av kvalitetssäkringarna, och många 

andra intressanta aspekter skulle på så vis gå om intet.  Det finns mängder med teori kring 

makt- och kontrollaspekterna av att systematiskt undersöka och kvalitetssäkra verksamhet, 

och teorierna går tillbaks hela vägen till Weber och hans teorier kring övervakning. Men 

eftersom lärarna som deltog i denna studie själva inte lade fokus på kontrollaspekterna så har 

jag i denna uppsats inte heller gjort så.  
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2. Bakgrund: managementisering av offentlig sektor 

 
Införandet av Qualis i Annebro rektorsområde har medfört en rad förändringar; såväl i den 

dagliga verksamheten som i ledningen. Man arbetar efter tydliga mål, som man redogör för 

både föräldrar och barn, man dokumenterar i allt högre utsträckning och man 

kvalitetsredovisar årligen. Förändringarna som varit en del av skolan, förskolan och 

fritidshemmet sedan en tid tillbaka är inte bara en följd av införandet av Qualis, utan också en 

följd av en rad förändringar inom själva skolsystemet. För att kunna förstå den inverkan som 

kvalitetssäkring och Qualis har på verksamhet, pedagoger och deras yrkesroll i Annebro 

rektorsområde kommer i detta kapitel en rad förändringar inom det svenska skolväsendet att 

diskuteras. I detta bakgrundskapitel kommer det alltså att redogöras för hur skolväsendet i 

Sverige nu har managementiserats och vilka förutsättningar som idag finns för att bedriva 

offentlig verksamhet.  

 

2.1 Managementisering av skolväsendet 

I slutet av 1900-talet förändrades organiserandet av såväl arbetsliv som skola i Sverige. Inom 

utbildningsväsendet övergick man från regelstyrning (där experter författade utbildnings- och 

kursplaner) till mål- och resultatorientering där rektorer, lärare och till viss mån elever 

tillsammans skulle ansvara för skolans utveckling, Istället för klara regelverk skulle 

skolverket uppmuntra det lokala utvecklingsarbetet och endast tillhandahålla generella 

riktlinjer och mål för skolans lokala verksamhet (Egidius, år:169-170).  

 När 2000-talet kom skedde ytterligare förändringar inom skolväsendet. De lokala 

satsningarna som tidigare varit basis, var inte längre tillräckliga; den kreativitet som 

förespråkades med inriktning på demokrati- och socialiseringsprocesser ansågs vara oeffektiv 

och dessutom opraktiskt då systemet inte gynnade ett jämförande av utbildning mellan olika 

skolor. Systemet gjorde också att det blev svårt att jämföra den svenska utbildningen med 

utbildningar i övriga länder.  Målorienteringen övergick därför till målstyrning och regeringen 

började ställa allt högre krav på regelbunden kvalitetsredovisning och en effektivare 

utvärdering inom både skola och förskola (Egidius, år:169-171). 

 Innebörden av det nya skolsystemet har inneburit en form av New Public Management-

anda inom skolväsendet och målstyrning och krav på kvalitetsredovisning är idag en del av 

skolan, och förskolans, vardag. I enlighet med förordningen (SFS 1997:702) om 

kvalitetsredovisning inom skolväsendet ska varje kommun kvalitetsredovisa för dess 
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kommunala skolor, förskolor och fritidshem. Detta ska göras årligen som en del av den 

kontinuerliga uppföljningen/utvärderingen av verksamheten och är ett led i införandet av 

målstyrningen i det svenska skolväsendet. Tanken är att arbetet med kvalitetsredovisning ska 

främja kvalitetsarbetena i de olika verksamheterna och att kvalitetsredovisningen därigenom 

ska bidra till att förverkliga de nationella mål som är uppsatta för respektive utbildningsnivå. 

Kvalitetsredovisningarna syftar även till att ge information om verksamheten och dess 

måluppfyllelse och i dessa diskuterar man huruvida man uppnått de mål man tidigare år satt 

upp för sina olika verksamheter. Till följd av dessa, allt högre, krav som regeringen idag 

ställer har en rad olika kvalitetssäkringsmodeller dykt upp på marknaden och är idag en del av 

vardagen på många skolor, förskolor och fritidshem runtom i landet. 

 Före 1950 förekom kvalitetssäkring i stort sett bara inom industrier med 

masstillverkning. I takt med de många produktgranskningar, utförda av 

konsumentorganisationer och tidsskrifter, som efter detta började figurera runt om i landet 

förändrades situationen och kvalitetssäkring blev också en del av den offentliga sektorn och 

dess verksamheter. Med start i USA och Japan, blev nu kvalitetssäkringar allt vanligare och 

TQM (Total quality management) fick sitt första stora genombrott som den första 

företagsorienterade kvalitetssäkringsmodellen som började användas också inom skola och 

barnomsorg (Egidius, år:279-280).  
 

2.2 Managementisering av förvaltningen och den offentliga sektorn 

Den kvalitetssäkringsmodell som i denna studie ligger i fokus är en av många som växt fram 

inom en utveckling som inte bara rör skolväsendet. Den offentliga sektorn och förvaltningen 

generellt, både i Sverige och i andra delar av världen, har genomgått en rad 

förändringsprocesser. New Public Management är ett begrepp som numera har stor 

genomslagskraft i styrandet av all form av offentlig verksamhet. Detta avsnitt har därför förts 

in för att bistå läsaren med förståelse för den förändring i vilken Qualis och dess ”syskon” 

växt fram; en förändring där den offentliga verksamheten allt mer liknar privata företag. 

 New Public Management är ett begrepp som haft stor frammarsch i såväl internationella 

som svenska diskussioner kring den offentliga sektorns utveckling. Allt vanligare tycks det nu 

vara att offentlig sektor och statliga förvaltningar ska styras utifrån marknadsorientering likt 

stora företag och organisationer. För att göra den offentliga verksamheten så effektiv och 

jämförbar som möjligt används standardiserade modeller för att utveckla och kvalitetssäkra 
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sin verksamhet och New Public Management är nu också en del av det svenska 

förvaltningssytemen. 

 I Managementisering av förvaltningen diskuterar Furusten och Lerdell den 

managementisering som de säger är en del av förvaltningen i Sverige idag (Furusten och 

Lerdell, 1998). Fokus ligger på NPM (New Public Management) och författarna påstår att 

NPM gör anspråk på att vara en standardiserad managementmodell som är applicerbar på 

förvaltningar inom den offentliga sektorn. De frågar sig dock huruvida detta är rimligt och 

undrar hur det kan komma sig att managementisering av offentlig verksamhet tycks 

förekomma i så stor utsträckning samt vad som faktiskt påverkat modellens innehåll (Furusten 

och Lerdell, 1998:99-101). Själva konceptet har skapats för att vara en standard för vad som 

kännetecknar den effektiva moderna verksamheten. En annan viktig aspekt enligt Furusten 

och Lerdell är också att NPM gör att förvaltningar länder emellan på att praktiskt sätt ska 

kunna jämföras med varandra och konceptet propageras ständigt för av OECD-ländernas 

kommitté för samordning av offentlig verksamhet PUMA (the Public Management Comittee) 

då man analyserar, rapporterar och utvärderar information kring ländernas 

förvaltningsorganisationer (Furusten och Lerdell, 1998:100-102). 

 Så vad innebär då NPM i praktiken? Istället för att fokusera på förvaltningarnas olika 

uppdrag gör man detta på en rad metoder för att göra verksamheten så effektiv som möjligt; 

”NPM handlar alltså om teknikerna och strategierna som förvaltningarna ska kunna 
tillämpa för att utföra sina uppdrag. Det handlar alltså inte om vad de ska göra. 
Tyngdpunkten ligger istället på tekniker för hur förvaltningarna på effektivast möjliga sätt 
ska kunna utföra sina uppdrag” (Furusten och Lerdell, 1998:102). 

 

Grundtanken är dessutom att man bör dela upp offentliga organisationer i mindre 

företagsliknande enheter där mätbara standarder, styrning och ledarstilar likt dem inom 

privata företag. Viktigt är också en konkurrenskraft på såväl interna som externa marknader 

(Furusten och Lerdell, 1998:103). Kort sagt är offentlig verksamhet i denna NPM’s era mer 

lika privata organisationer än statliga sådana och ledningsfunktionerna ska likna dem i 

”riktiga” företag för att bli så effektiva och konkurrenskraftiga som möjligt.  

 Christopher Hood (1991; 1995) är en av de mest framstående forskarna på fältet och han 

sammanställer en rad karaktäristika för att fånga grunderna i de styrnings- och ledarmetoder 

som NPM medför. Hood skriver att det, trots NPM’s varierande modeller, går att finna en rad 

gemensamma grunder och han finner sju områden som ligger till grund för NPM, gällande 

användning inom både organisationer och stater. 
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De fyra första områdena syftar till den offentliga verksamhetens avgränsning från den privata 

då det kommer till organisations- och ansvarsskyldigheter. De tre sista däremot rör sig om hur 

standarder och regler begränsar friheten att arbeta efter eget gottfinnande (Hood 1995): 

-Självständighet: Stora organisationer ersätts av mindre enheter med klara 

organisationsidentiteter utifrån vilken vara, eller tjänst, som produceras. 

-Konkurrens: En ökad konkurrens mellan privata som offentliga aktörer samtidigt som 

konkurrensen också ökar mellan olika offentliga organisationer. 

-Personal: Allt fler ledningsmetoder hämtas från den privata sektorn, detta framför allt 

gällande personalfrågor. NPM innebär också en till viss mån ökad möjlighet till befordran 

samtidigt som vidareutbildningar ökar i takt med ökat ansvar för den anställd. 

-Kostnadsmedvetenhet: Kostnadsmedvetenheten ökar och kravet på effektiv resurshantering 

ökar. 

-Ledarskap: Ledningen blir allt mer synlig och aktiv. Den får också allt större beslutsmakt 

samtidigt som den icke-inblandning som tidigare legat till grund för ledning försvinner allt 

mer.  

-Mål och standarder: Istället för att, som tidigare, förlita sig på de anställdas professionella 

bedömningar ökas användningen av mätbara mål och standarder för att kontrollera 

verksamheten. 

-Resultatfokus: Istället för tillvägagångssättet ligger fokus nu på slutresultatet. Mål klargörs i 

förväg och vägen dit är ej längre lika betydelsefull som tidigare. Istället avgör utvärderingar 

av målsättningarna hur resurser och lön ska fördelas olika enheter, eller anställda, emellan. 

 

2.3 Målstyrning  

I avsnittet ovan diskuterades NPM och dess mål att effektivisera och förbättra den offentliga 

sektorn. Resonemangen grundar sig i organisationers fokus på resultat och konkreta mål och i 

detta avsnitt kommer fokus ligga på just målstyrning och dess nya plats inom offentlig sektor. 

 Målstyrning, som alltså idag är en del av det svenska skolväsendet och en förlängning 

av NPM, kan generellt ses som medel för att uppnå ökad effektivitet och högre resultat i 

organisationer och är alltså karaktäristiskt i den nya andan inom den offentliga sektorn. 

Tanken är att målstyrning ska vara den styrform som generellt ger störst handlingsfriheten och 

valfrihet för verksamma medarbetare i organisationer. Pihlgren och Svensson anser att den 

process som målstyrningen leder till ska fungera genom att medarbetare och chefer 

tillsammans formulerar konkreta mål som verksamheten senare skall uppnå (Pihlgren & 
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Svensson, 1989). Målstyrning ska också bidrar till en större effektivitet då målstyrda 

organisationer utgår från ett kundperspektiv samtidigt som de skapar en större klarhet 

genomgående för de olika nivåerna inom organisationen. De skriver också att; 

”Den inre effektiviteten ökar genom de belöningar som en hög måluppfyllelse 
medger och genom en höjd motivation till följd av ett ökat manifesterat 
intresse från överordnade” (Pihlgren, Svensson, 1989, s.40). 

 

De verksamma i målstyrda organisationer ska alltså, enligt Pihlgren och Svensson, känna en 

högre motivation jämfört med verksamma i organisationer som inte är målstyrda och på så 

sätt anser de att effektiviteten också ökar.  

 

2.4 Qualis och dess roll i den managementiserade skolan/barnomsorgen 

Qualis är alltså en av de många kvalitetssäkringsmodellerna som skolor och förskolor idag 

kan välja emellan, om man nu skulle vilja använda sig av en färdigställd modell för att säkra 

kvalitén på sin verksamhet. Modellen innefattar en rad byråkratiska mekanismer som ämnar 

underlätta den dagliga verksamheten genom dokumentation och genomgående kontroller. 

Qualis kan på flera andra punkter anses vara en logisk modell att välja då en 

kvalitetsredovisning närmar sig, arbetet som man genomgår vis granskning kan på ett 

effektivt sätt användas vid de årliga kvalitetsredovisningarna som i den svenska skolan måste 

göras.; 

”På de lägre stegen skapar man grunden för en bra förskola; en bra organisation, ett tydligt 
ledarskap, vision, inriktning och mål. På de högre stegen utvecklas förskolans förmåga att 
samverka med barn och föräldrar, att arbeta ’kundorienterat’, att göra barnet delaktigt i sin egen 
utveckling och sitt eget lärande, att ha en bra miljö och en god kommunikation samt att 
systematiskt utveckla och förbättra förskolan.” (www.q-steps.se) 

Till grund för Qualis, kvalitetsredovisning, i skola och förskola ligger den så kallade Qualis-

trappan vilken har sju steg och är en beskrivning av hur en kvalitetsförskola ser ut och hur den 

kan utvecklas. Kriterierna för certifieringen skapas av själva företaget utifrån de riktlinjer som 

tagits fram av staten och skolverket.  Till de olika stegen i trappan hör också drygt 90 

kvalitetskriterierer. Dessa är indelade i elva områden, eller Qualis-faktorer och består av bland 

annat; delaktighet i lärprocessen, styrning och ledarskap, kommunikation, resursutnyttjande 

och image. Q-steps Kvalitetssäkring AB startade 1997 och var då finansierat av skolverket. 

Qualis-projektet som det kallades kom alltså samtidigt som förordningen om 

kvalitetsredovisning i skolor och idag jobbar Q-steps med både skolor, förskolor, 

fritidsgårdar, äldreomsorg och kommunledning. 
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Då en skola eller förskola beslutar sig att använda sig av modellen placeras den med hjälp av 

dessa faktorer/kriterier på ”rätt” nivå på trappan inom alla elva områden och kan på så sätt 

börja arbeta kvalitetsinriktat (Ellmin & Ellnin Cederholm, 2009, sid. 6-7). Utvärderingarna är 

viktiga moment i Qualismodellen och man använder både kvalitativa och kvantitativa metoder 

för att utvärdera processen. Skolorna gör själva en uppskattning av deras verksamhet utifrån 

modellen och dess kriterier och personalen får själv göra en uppskattning av sin placering på 

”trappan”. Man jämför sedan denna skattning med den som görs av de faktiska Qualis-

examinatorerna. 

 I utvärderingsarbetet mäts även personalens kompetens och förskolans 

resursanvändning. Vid den externa granskningen besöker examinatorer förskolan under en 

dag och observerar arbetet i barngrupper samt samtalar med personalen som delas in i 

fokusgrupper. Examinatorerna sammanställer sedan en kvalitetsrapport, ger förslag på 

förbättringsområden och placerar förskolan i Qualis-trappan. I de fall skolan eller förskolan 

hamnar på steg tre eller högre, blir den direkt certifierad och får då ett diplom som bevis på 

förskolans goda kvalitet. Certifieringen är sedan giltig under en period av tre år framåt innan 

enheten på nytt måste genomgå granskning.  

 Samtliga enheter som granskades i Annebro rektorsområde blev Qualiscertifierade vid 

granskningen, men de hamnade till viss del på olika steg inom de olika områdena. Inom 

skolan visade granskningsrapporten från 2008 att dess styrkor låg i områdena trygghet och 

trivsel, styrning och ledarskap, kompetens samt resursutnyttjande. Också förskolan har 

trygghet och trivsel som en utav sina starka sidor tillsammans med resursutnyttjande och 

image, vilket framgår av deras granskningsrapport från 2009. Även om både skola och 

förskola fick goda slutomdömen fanns det vissa områden som enheterna hade möjlighet att 

förbättra och som de därför behöver satsa extra på inför möjligheten till ny granskning. 

Exempel på detta är elevernas ansvar för eget lärande/delaktighet i läroprocessen och 

utveckling av det pedagogiska arbetet på arbetslagledarnivå. Qualismodellen erbjuder 

förskolor och skolor ett effektivt sätt att strukturera upp mål, utvärdera sin verksamhet och 

redovisa de resultat de uppnår för allmänheten. Den ger dessutom skolorna och förskolorna en 

möjlighet att marknadsföra sig samtidigt som de utvecklar och förbättrar sin verksamhet. Att 

de dessutom får ett certifikat då de uppnår de krav som ställts upp gör modellen allt mer 

attraktivt; både för chefer, personal och föräldrar. I denna privatiserade era blir 

marknadsföringen ett måste. När nu även skolor och förskolor måste konkurrera med varandra 

kan det ses som naturligt att också dessa börjar använda sig av modeller som tidigare främst 

varit avsedda för företag med mål att gå med vinst.  
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3. Tidigare forskning 

 
Diskussionerna är många kring utvecklingen inom skolväsendet och kvalitetsdiskussionerna 

tycks nu stå högst på dagordningen, främst i debatterna i pedagogiska tidsskrifter och 

magasin. Fokus på kvalitetsdebatten ligger dock främst på vad kvalitet är, vad som mäts med 

hjälp av kvalitetssäkringsmetoder, och hur förändringar och kvalitetsarbeten påverkar barn 

och elever. Genom att redogöra för en del av den forskning som under de senaste åren 

genomförts så väl i Sverige som internationellt placeras denna studies in i både debatt och 

forskning. 

 

3.1 Forskningsläget: ny strategi för styrning 

I föregående kapitel diskuterades hur förutsättningarna för bedrivandet av offentlig 

verksamhet förändrats under de senaste åren. Detta har medfört en rad olika förändringar i hur 

förvaltningar och skolor idag styrs. Mål- och resultatstyrning präglar våra skolor och precis 

som privata organisationer managementiseras dem. I detta avsnitt är det forskning kring just 

detta som kommer att redogöras för. 

 

3.1.1 Lärandets roll i den mål- och resultatstyrda skolan 

En forskare som figurerat mycket i debatten kring den numera målstyrda skolan är Ninni 

Wahlström, universitetslektor i Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

vid Örebro universitet. Hennes bok ”Mellan leverans och utbildning; om lärande i en mål- och 

resultatstyrd skola” (Wahlström, 2009) har hyllats av många och i den diskuterar hon hur 

olika styrdokuments uppdrag om lärande tar form i klassrum och skola. Empirin kommer från 

en rad skolor med mål- och resultatstyrning och såväl rektorer som lärare och elever kommer 

till tals för att besvara hennes huvudfråga.  Fokus ligger på lärande och detta analyserar hon 

utifrån de två termerna leverans och utbildning, där leverans får stå för det 

resultatorienterande lärandet med kvantitativa mål och utbildning för det lärande som 

fokuserar på demokratiaspekter och social integration med en tydligare koppling till elevernas 

framtida roll som medborgare i samhället. 

 Wahlstöms centrala tema är hur lärande uppfattas och praktiseras på den lokala 

skolarenan och hon har valt att studera skolor som tydligt omfattas av mål- och 

resultatstyrning. Hon ger också en tydlig bild av målstyrningens intåg i det svenska 

skolsystemet och dess påverkan på nationella och kommunala läroplaner. Wahlström bidrar 
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alltså med sin forskning med nya kunskaper kring målstyrning och vad den faktiskt innebär 

lokalt på skolorna. Hon diskuterar hur lärandet i det moderna skolsystemet ser ut och vad det 

egentligen fokuserar på. Eftersom lärandet, enligt henne, idag går att likna vid en ”leverans” 

där kunskap i princip bara ska förmedlas, gör det att hon med kritiska ögon synar den 

målstyrningen som idag är resultatinriktad. 

 

3.2 Forskningsläget: kvalitetsarbete, kvalitetssäkring och utvärdering 

Idag ser alltså förutsättningarna annorlunda då det gäller drivandet av offentlig verksamhet. 

Kvalitetsarbeten och kvalitetssäkringar blir därför allt viktigare inom offentliga företag och 

förvaltningar och allt vanligare som koncept för att göra verksamheten så effektiv som 

möjligt. Inom skolväsendet blir kvalitetsarbetena allt fler och utvärderingarna ökar i rasande 

fart. De nya krav som finns på redovisning gör att dessa blir måsten och vad de innebär för 

verksamhet och personal har utretts av en rad forskare. Det är därför denna forskning som nu 

kommer att presenteras. 

 

3.2.1 Kvalitetssäkring och kvalitetsarbeten inom det högre utbildningsväsendet 

Precis som i Sverige så är kvalitetssäkring och kvalitetsredovisning något som ständigt 

figurerar i såväl forskning som debatt. Harvey och Williams (2010) diskuterar fenomenen 

genom att presentera sin forskning som utreder 15 år med försök till förbättrad kvalitet inom 

högskolorna i såväl Europa, USA och i utvecklingsländerna. De är båda professorer med 

inriktning på forskning kring högre utbildning och i ain artikel Fifteen Years of Quality in 

Higher Education fokuserar de på externa processer och faktorer och en utav deras centrala 

punkter är att kvalitet idag tycks ha starka politiska undertoner. De diskuterar också det 

faktum att högskolor i mindre utvecklade länder använder sig av samma system som i länder 

där kvalitetsarbetet pågått en längre tid. Att grundtanken kring kvalitetssäkringar kommer 
från USA och Europa ser de båda forskarna som en självklarhet och till följd av detta menar 

de också att utbudet av modeller är relativt litet, då de olika modellerna till mångt och mycket 

påminner om varandra. 

 Harvey och Williams är alltså kritiskt inställda till kvalitetssäkring inom högskolan och 

menar dessutom att kvalitetssäkringarna egentligen inte uppmuntrar till förbättringar och 

egentlig utveckling. De poängterar också bristerna i att använda industriella modeller, så som 

TQM, för att mäta och utveckla verksamhet inom det högre skolväsendet då de har en rad 

brister och i slutändan tillhandahåller otillräcklig information (Harvey & Williams, 2010). 
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Kvalitetssäkringsmodeller är alltså inget specifikt för grundskolan, utan är idag också en del 

av gymnasieskolan och högskolan. Att Harvey och Williams forskning inriktar sig på de 

högre utbildningar gör inte att deras resonemang inte är intressanta för forskning kring 

kvalitetssäkring inom grundskola. Problematiken är till stora delar den samma och den 

komplexa verksamhet som råder inom skolväsendet är densamma på alla utbildningsnivåer. 

 

3.2.2 TQM och kvalitetsredovisningarnas inverkan på den svenska skolan 

Stefan Lagrosen, professor i företagsekonomi vid Högskolan Väst, diskuterar i sin forskning 

hur styrsystemet Total Quality Management (TQM), trots att det kan innebära en högre 

arbetsbörda för yrkesverksamma pedagoger, blir en nödvändighet när kvalitetsredovisningen 

nu är ett måste. Han menar att modellerna, trots att de kan tyckas vara komplexa, gör det 

möjligt för lärare att faktiskt kunna arbeta med kvalitetsredovisningarna och att styrmodeller 

så som TQM gör det möjligt för skolor att satsa på kvalitetsprojekt (Lagrosen, 1997).  

 TQM diskuteras även av Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik, som har ett mer kritiskt 

synsätt till modellen. Scherp tvekar, till skillnad från Lagrosen,  på kvalitetsredovisningarnas  

och TQM’s möjlighet att utveckla skolväsendet på ett positivt sätt. Istället menar han att 

kontroll och inspektioner kommer att bli en större del av skolans vardag i detta nya system. 

Dessa kontrollsystem, menar Scherp, är ett tecken på den bristande tillit som idag finns till, 

och inom, skolväsendet och han menar att de nya kvalitetsredovisningssytemen snarare 

kommer att minska denna tillit ytterligare. Han menar dessutom att mätinstrumenten och de 

kvalitetsindikatorerna som används i de olika modellerna inte är tillräckliga för att beskriva 

skolans komplexa verksamhet (Scherp, 2005). Att de två författarna ser olika på 

kvalitetsredovisningar och TQM kan mycket väl bero på deras olika disciplinstillhörigheter. 

 Trots att denna forskning, kring TQM, inte handlar om just den kvalitetssäkringsmodell 

som studeras i denna undersökning är deras resonemang intressanta. De diskuterar en skola i 

omvandling och de nya medel som idag används för att uppfylla krav och mål uppsatta av 

staten och skolverket. 

 

3.3 Forskningsläget: professionsforskning och yrkesroll 

Detta avsnitt med tidigare forskning avslutas med diskussioner kring yrkesroll och profession. 

Nedan presenteras forskning från både England och Sverige kring lärares yrkessituation idag 

när kraven blivit högre och granskningarna fler. 
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3.1.1 Statliga inspektioner i England och dess inverkan på grundskollärare  

1996 skrev Bob Jeffrey och Peter Woods en artikel där de diskuterar den forskning de tagit 

fram kring de brittiska OFSTED-inspektionerna1 som sedan några decenniuer varit en del av 

skolväsendet i Storbritannien. De kopplar samman inspektionerna med läraryrkets 

avprofessionalisering och pekar på en rad faktorer som bidrar till att lärare i England, efter en 

OFSTED-inspektion har en tendens att börja tveka på sig själva och inte känna sig säkra i sin 

yrkesroll (Jeffrey & Woods, 1996). Inspektionerna för OFSTED är i sig inte lika de 

granskningar som personal på skolor arbetande med Qualis blivit en del av. Samtidigt bidrar 

forskningen med insikter kring hur inspektion eller granskning kan påverka personalen som 

blir utsatt för den. Jeffrey och Woods drar slutsatserna att inspektionerna utförda av OFSTED 

i deras fall påverkat personalen på ett sätt att lärarna ifråga förlorat en del av sin yrkesmässiga 

roll, att de tappat en del av sina pedagogiska värdegrunder och att deras självbild påverkats på 

ett mycket starkt sätt (Jeffrey & Woods, 1996). 

 

3.3.2 Nöjda som lärare, missnöjda som anställda 

Anders Persson, professor i sociologi vid Lunds universitet, står för den forskning som mest 

angränsar till ämnet i denna uppsats. Han fokuserar på lärarrollen i den nya skolan och 

empirin grundar sig i statistik där man skiljt på missnöje och meningsfullhet. Författaren 

menar att man, eftersom lärarna finner sitt arbete med eleverna meningsfullt, bör söka orsaker 

till lärares missnöje i den stundande skolutvecklingen och deras brist på inflytande när det 

gäller organiserande och tillgång till resurser. I analysen diskuterar Persson såväl postmodern 

teori, professionalisering och makt, allt för att förstå situationen för dagens lärare. Till 

skillnad från de fall då arbetare i det moderna samhället ibland blir alienerade från sitt arbete 

menar han att lärarna faktiskt hämtar kraft från elevarbetet och inte känner sig främmande för 

det. Han menar alltså att lärare istället för att känna sig alienerade i sitt arbete känner en 

vanmakt inför skolförändringen som kan ses som en anonym kraft i en svårkontrollerad värld. 

Persson ser också skillnader mellan de olika yrkesgenerationer som finns bland landets lärare 

och ser att yngre lärare lättare anammar det nya systemet där lärare i större utsträckning 

arbetar i lag och yrkesautonomin minskar, allt i takt med New Public Management och dess 

inträde inom den offentliga förvaltningen. Han diskuterar också den inverkan som 

resursproblem och nya omsorgsinslag har på lärarnas yrkesroller. 

                                                           
1 OFSTED står för The Office for Standards in Education, Children's Services and Skills och är den statliga 
byrån för standardisering och säkerställning av kvalité på utbildning i Storbritannien. OFSTED’s 
skolinspektioner är uppbyggda på samma sätt som Qalis’ inspektioner och börjar med en självutvärdering följd 
av inspektion. (www.ofsted.gov.uk/) 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

 

I detta avsnitt presenteras den teori som används tillsammans med det empiriska materialet för 

att besvara uppsatsens frågeställningar. Detta för att i analysavsnittet kunna koppla 

intervjupersonernas upplevelser till den teori som behandlar yrkesroller bland arbetare, lärare 

och andra pedagoger. 

 Som bakgrundskapitlet i denna uppsats visat på har stora förändringar och en ständig 

utveckling genomsyrat den offentliga sektorn och det svenska skolväsendet. Nya system 

skapas och i dessa växer olika metoder och modeller fram för att göra verksamheten i såväl 

privata som offentliga organisationer till den bästa möjliga. I kommande avsnitt kommer 

innebörden av dessa nya system att diskuteras. Först kommer teorier kring nyinstitutionalism 

inom organisationer, professionernas plats i samhället diskuteras och slutligen knyts detta 

samman med teori kring vad som händer med individer (och främst arbetande sådana) i det 

postmoderna samhället.  

 Oavsett om läraryrket bör ses som en profession eller ej så är pedagogerna som deltagit i 

denna studie alla en del av den moderna arbetsmarknaden. Modernismen och 

industrialiseringen har länge varit ett utav sociologins stora forskningsfält. Vad som kom 

därefter tycks lika intressant och det nya samhälle som bland annat benämns som det 

postmoderna, det senmoderna eller som den nya moderniteten har diskuteras och analyseras 

av en rad olika teoretiker.  

 

4.1 Nyinstitutionalism 

Organisationer och företag så väl som offentliga verksamheter har, som tidigare visat, 

genomgått stora organisatoriska förändringar. Institutionalismen, eller nyinstitutionalismen 

som är den något modernare formen, är den teoribildning där forskare analyserar just dessa 

förändringar. Det nyistitutionella fältet, liksom den tidigare institutionalismen, tvivlar på ett 

rationalistiskt synsätt på organisationer och organisering och menar att organisering inte 

främst sker i syfte att faktiskt uppfylla formella målsättningar. Istället fokuserar 

teoribildningen på organisationer och dess förhållanden till omgivning och de organisatoriska 

fält i vilka de befinner sig (Eriksson-Zetterquist et.al 2006:280-287). Meyer och Rowan 

lägger grunden till den nyistitutionella teoribildningen i sin artikel Institutionalized 

Organizations: Formal Structure as Myth ans Ceremony (1977). I artikeln pekar de på 
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anpassning till institutionaliserande regler som organiseringens främsta syfte, detta istället för 

att lägga fokus på samordning och kontrollerande av aktiviteter som tidigare ansetts vara av 

störst vikt (Meyer & Rowan, 1977). Meyer och Rowan pekar här på hur organisationer 

anpassar sig till institutionella regler för att öka sin egen legitimitet på fältet. På detta sätt ökar 

organisationer, enligt författarna, sina resurser och sin förmåga att överleva på marknaden. Att 

uppnå legitimitet på detta sätt är alltså, enligt forskare från den nyinstitutionella 

teoribildningen, viktigare än att reglerna faktiskt ska effektivisera verksamheten på ett 

praktiskt plan (Meyer & Rowan, 1977). 

 Qualis som i denna studie behandlas kan ses som ett resultat av organiseringen inom 

skolväsendet och valet att använda en standardiserad modell för att utveckla sitt arbete har en 

rad bakomliggande faktorer. Detta teoriavsnitt påbörjas därför med en diskussion om just 

detta; organisatoriska förändringar samt det faktum att så många organisationer idag liknar 

varandra då de använder samma modeller för att utveckla sin verksamhet.  

 

4.1.1 Institutionell isomorfism: om varför organisationer blir allt mer lika varandra 

Institutioner och organisationer använder sig idag ofta av samma modeller för att utveckla sin 

verksamhet. Trots att variationen fortfarande är hög mellan olika former av organisationer 

pekar DiMaggio och Powell (DiMaggio & Powell, 1983) redan i början på 1980-talet på 

starka tendenser till att organisationer, främst inom samma fält, tycks bli allt mer lika 

varandra. De menar att denna isomorfism (organisationer som utvecklas till att allt mer likna 

andra organisationer inom samma fält) inte längre bara är karaktäristiskt för privata aktörer på 

den tävlingsinriktade marknaden, utan också för offentliga organisationer och för de olika 

professionerna (DiMaggio & Powell, 1983).  

 I sin artikel The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective 

Rationality in Organisational Fields, diskuterar de vad som ligger bakom att institutioner och 

organisationer idag blir mer och mer lika varandra. De tar avstamp i Webers byråkratiserings- 

och rationaliseringsteori men, men påstår istället att det idag inte endast är strävan mot ökad 

effektivitet som leder till att organisationer väljer att rationellt förändras (DiMaggio & Powell, 

1983: 147). Istället pekar DiMaggio och Powell på att struktureringen inom olika 

organisationer syftar till att efterlikna andra mer välansedda organisationer inom det egna 

fältet istället; den externa legitimiteten blir på så vis viktigare än den interna effektiviteten. 

Precis som Weber ser de två forskarna rationalitet som bakomliggande orsak till utvecklingen, 

trots att det inte endast är effektivitet som eftersträvas. Ett allt vanligare mål för 

implementering av modeller plockade från andra organisationer är strävan efter ökad 
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legitimitet på fältet. Trots att nya organisationer träder in på fältet eller att organisationer 

utvecklar både mål och nya modeller för bättre verksamhet så menar DiMaggio och Powell att 

de genom en utomstående kraft tenderar att i slutändan bli allt mer lika varandra; 

” But, in the long run, organisational actors making rational decistions 
construct around themselves an environment that constrains their ability to 
change further in later years//...//As an innovation spreads, a threshold is 
reached beyond which adoption provides legitimacy rather than improves 
performance.” (DiMaggio & Powell, 1983: 148) 

 

De ser alltså rationaliseringen i besluten att förändras som grund till isomorfismen, trots att 

målet från början bara varit att förändra verksamheten till det bättre. DiMaggio och Powell 

påstår alltså att organisationer uppfattas som rationella då de anammar modeller eller koncept 

från organisationer som redan vunnit legitimitet. 

 DiMaggio och Powell urskiljer två former av isomorfism; competitive (tävlingsinriktad) 

och institutional (institutionell). Den första formen, alltså den tävlingsinriktade, grundar sig 

främst i Webers teorier och är främst aktuell på den fria marknaden där organisationerna 

ständigt tävlar mot varandra. Den förklarar till viss del varför adaption av andra företags 

modeller används i vinstgivande syfte men är dock, enligt DiMaggio och Powell, inte 

tillräcklig för att förklara de komplexa strukturerna i moderna organisationer (DiMaggio & 

Powell, 1983). De föreslår istället att den institutionella isomorfismen ska föras fram och 

föreslår att den bör användas för att förklara hur organisationer inom samma fält tenderar att 

bli allt mer lika trots att de inte direkt tävlar mot varandra om kunder eller resurser. I dagens 

samhälle blir strävan efter politisk makt och institutionell legitimitet allt viktigare både i 

sociala och ekonomiska syften (DiMaggio & Powell, 1983: 150). 

 Slutligen diskuterar författarna tre mekanismer som de påstår ligga bakom 

isomorfistiska förändringar; coercive (tvångsmässiga) mechanisms, som följer politiska beslut 

eller problem med legitimitet, mimetic (härmande) mechanisms, som följer med 

organisatorisk osäkerhet och slutligen normative (normativa) mechanisms, som de associerar 

med professionalisering (DiMaggio & Powell, 1983: 150-153).  

 De tvångsmässiga mekanismerna inom isomorfismen, och också de som är av störst 

relevans för denna studie, rör sig om olika former av press från exempelvis statligt och 

politiskt håll där organisationer blir mer eller mindre tvingade till förändring för att behålla 

sin legitimitet och status (DiMaggio & Powell, 1983: 150). Också de andra två formerna av 

mekanismer är av relevans. En viss osäkerhet inom organisationer kan ibland leda till att de 

tar efter andra, mer ansedda, organisationer (eller enheter) för att uppnå samma goda resultat, 

men också det faktum att professionella inom olika organisationer/enheter har samma 
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yrkesbakgrund och insikter kan göra så att organisationerna de arbetar inom tenderar att likna 

varandra i allt högre grad. 

 

4.1.2 Institutionaliserade framgångsrecept till följd av rationaliseringen av det 

organisatoriska fältet 

Kjell Arne Røvik tar det nyinstitutionella fältets diskussioner kring rationaliseringen på det 

organisatoriska fältet steget längre och diskuterar på ett mer konkret sätt fenomenet i sin bok 

Moderna organisationer (Røvik, 2000). Här för han fram hur företag implementerar 

legitimerade recept (koncept) på sin egen verksamhet för att gynna organisationens legitimitet 

på fältet. Trots att han inte diskuterar skolväsendet specifikt tillsammans med sina 

standardiserade recept är hans analys relevant också för denna studie. Även om han främst 

fokuserar på privata företag så är alltså hans teorier också användbara för implementering på 

verksamheter inom den offentliga sektorn. Recepten, som liknar strukturerade koncept, 

konstrueras och följs för att verksamheten ska bli så effektiv som möjligt, allt för att resultaten 

ska växa och legitimiteten ska bli högsta möjliga (Røvik, 2000). 

 Røvik undersöker också vad som ligger bakom de recept som används av många företag 

och han försöker på så vis finna svar på varför vissa recept får stor spridning samtidigt som 

andra glöms bort. Røvik menar att ett recept, för att det ska bli institutionaliserade, av många 

måste uppfattas som det mest ändamålsenliga sättet att utforma sin verksamhet (Røvik, 2000). 

Han använder en rad olika recept som exempel och påpekar att de ofta kommer och går som 

trender genom historien och han påpekar också att kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning är 

några av de recept som för tillfället har stort inflytande inom flera organisationer och 

verksamheter.  

 De institutionaliserade recepten är, enligt Røvik, vanligen inte totallösningar utan 

snarare hänvisningar till olika delar av organisationens verksamhet; exempelvis kan recepten 

hänvisa till organisationsstruktur, organisationskultur, ledarskap, rekrytering, 

personalpolitiska program och anda procedurer (Røvik 2000). Qualismodellen, som i 

slutändan dessutom förser organisationen med ett certifikat, är en del av den utveckling som 

Røvik diskuterar. Modellen förser respektive skola, förskola och fritidshem med verktyg som 

syftar till att effektivisera delar av verksamheten (verktygsperspektiv) samtidigt som den ger 

rektorsområdet möjlighet att marknadsföra sig genom att visa för såväl andra områden som 

föräldrar och elever vilka fördelar som rektorsområdet har att erbjuda (symbolperspektiv). I 
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den rationalisering som nu sker inom det organisatoriska fältet är därför Qualis, tillsammans 

med andra modeller och recept, en viktig del. 

 I nästa avsnitt övergår diskussionerna från nyinstitutionalismen till professionalismen, 

detta i avsikt att gå från en övergripande organisatorisk nivå till en mer yrkesgruppsinriktad 

sådan. I avslutande kapitel i detta teoriavsnitt kommer fokus ändras än en gång och istället 

kommer då individen i det postmoderna samhället att ligga i fokus. 

 

4.2 Professionalism 

Frågan om professionerna och dess plats i samhället har varit omdiskuterat under hela 1900-

talet. Kanske beror detta på de professionellas expertkunskap, eller kanske är det makten och 

autonomin som expertkunskapen ger, oavsett är det ett område där forskarna är oense och 

teorierna skiljer sig från varandra. Grunden för alla professioner tycks dock vara att de sitter 

på en viss vetenskaplig expertkunskap som de skaffat sig genom en mer eller mindre lång 

utbildning, (Abbott 1988 och Selander 1989). Alvin Gouldner (Gouldner, 1979) menar till och 

med att de högre utbildningarna på 60-talet gjorde att en ny klass med intellektuella och 

professionella växte fram. I dagens kunskapssamhälle (eller postmoderna samhälle, något som 

kommer att diskuteras i följande avsnitt) så blir människor allt mer beroende av denna 

kunskap och de professionellas status är således också hög.  

 I detta avsnitt kommer läraryrket som profession, semi-profession eller inte profession 

över huvud taget, att diskuteras och teori på området kommer att redogöras för. Detta för att i 

analysen kunna diskutera läraryrkets professionalisering/avprofessionalisering och dess 

inverkan på pedagogerna i Annebro rektorsområde. 

 

4.2.1 Begreppsdefinition och varför professionerna studeras 

Redan Durkheim (Durkheim, 1964) diskuterade fenomenet profession och försökte urskilja 

olika former av profession och vad som utmärker dem. De yrkeskategorier som diskuteras 

som professioner är bland annat läkare och jurister, men också yrkeskategorier som faktiskt 

inte är legitimerade. De tidiga teoretikerna på professionsområdet analyserade främst två 

saker; själva definitionen av professioner och deras faktiska funktion i samhället. I den 

strukturfunktionalistiska skolan, med Durkheim som fader, har Parsons varit en utav de stora 

teoretikerna och även han diskuterar professionerna och dess funktion i samhället. 

Grundtanken i Parsons teorier, och strukturfunktionalismen i stort, är att institutioner och 

organisationer existerar just eftersom de fyller en funktion i samhället; så även professionerna 
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(Parson, 1939). Han anser att professionaliseringen hade en stor roll i moderniseringen under 

det tidiga 1900-talet och ser vetenskaperna som nära sammankopplade med professionerna. 

Han menar att vetenskapernas roll är att tillämpa kunskaper på den sociala ordningen och 

samhället runt omkring dem och att akademiker och professorer på så sätt är den grupp som 

främst ska tolkas som en profession (Parson, 1939).  

 För att kunna analysera den professionalisering/avprofessionalisering som idag kanske 

förekommer inom läraryrket så krävs dock nyare teorier. Nutida forskare fokuserar på fler 

kriterier som yrkesgrupper ska besitta för att kunna kallas professioner; hög akademisk 

utbildning (liksom Parsons ansåg), men även hög status, autonomi och en känsla av 

gemensam identitet (exempelvis Abbott 1988 och Selander 1989). I denna uppsats kommer 

fokus att ligga på Barbro Strömberg, då hon diskuterar profession i samband med läraryrket, 

och Julia Evetts, som diskuterar ämnet tillsammans med NPM. 

 Strömberg är en utav de senare forskarna som diskuterar just professionsbegreppet och 

som tidigare nämnt gör hon detta i samband med just läraryrket. Hon sammanfattar fem 

punkter som hon finner väsentliga för att en yrkesgrupp ska räknas som profession; 

- Professionella grupper är bärare av abstrakt, generaliserbar och teoretisk expertkunskap som 

endast en mindre grupp besitter. 

- Professionen kräver en lång och vanligtvis akademisk utbildning som få personer genomgår 

- Utbildningen skapar en stark lojalitet till yrkesgruppens värden och normer och en egen 

kultur bildas. 

- Utbildningen avslutas med en examen som garanterar den teoretiska nivån och ofta 

förekommer även en legitimation som ger exklusiv behörighet och därmed även utestänger 

andra från att utöva yrket. 

- Utbildningen leder till ett arbete som bygger på förtroende och som är högt värderat av 

andra samhällsmedborgare (Strömberg, 1994). 

 Hon använder sig även utav begreppet semiprofession då hon diskuterar yrkesgrupper 

med professionsliknande drag, men som inte lever upp till alla de kriterier hon ställt upp. 

Strömberg påstår att semiprofessionerna uppkom ur den växande gruppen av högutbildade 

(Strömberg, 1994: 21) och hon påpekar att den största skillnaden mellan grupperna är 

semiprofessionernas bristande status bland övriga invånare och samhället i stort. Det är alltså 

främst bristen på erkännandet som autonom grupp som gör att dessa yrkesgrupper inte riktigt 

lever upp till kriterierna. Hon pekar också på att semiprofessionerna också normalt har något 

lägre inkomst än de erkända professionerna, något som kan leda till stort missnöje i gruppen 

då de ofta har gått igenom lika lång teoretisk utbildning som de erkänt professionella 
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(Strömberg, 1994: 22). Kanske är det i denna kategori som läraryrket hamnar; med en 

akademisk utbildning i bagaget och en någorlunda gemensam etisk grund att stå på så 

uppfyller läraryrket en del av de punkter som forskare på fältet tagit fram. Dock finns det 

vissa punkter där man fortfarande är efter (eller där man kanske snarare tagit ett steg tillbaka), 

främst då det kommer till statusen bland de utbildade lärarna. Denna är idag inte i närheten så 

hög som exempelvis läkares och juristers och lönerna för lärare är dessutom också de lägre. 

Att professionerna dessutom ska anses besitta expertkunskap som endast examinerade 

personer ska kunna tillgodo se sig gör också det att läraryrket inte kan räknas som en ren 

profession då obehöriga lärare arbetar på flera skolor runt om i landet. 

 Strömberg diskuterar också professioner i samband med social stängning, ett begrepp 

som har sina rötter i den Weberianska skolan. Hon ser den sociala stängningen inom 

professioner som en process där yrkesgrupper söker monopol för sina yrkesområden för att bli 

autonoma på det egna området. Något som alltså gör att yrkesgruppen är den enda som kan 

utöva yrket med legitimitet på grund av den kunskap de sitter på (Strömberg 1994). Denna 

stängning bidrar till att de yrkesgrupper som anses vara professioner säkrar sin yrkes- och 

arbetsmonopol och på så sätt själva kontrollerar sitt fält utan större inblandning från 

utomstående. Den sociala stängningen inom professioner, eller snarare mellan professioner 

och ickeprofessioner, liksom social stängning i allmänhet grundar sig i en inkludering och 

exkludering för att säkra status ( Strömberg, 1994). 

 
4.2.2 Profession och New Public Management 

Julia Evetts har forskat kring profession och hon har gjort detta i samband med framväxten av 

New Public Management. Hon definierar själv profession som ett kunskapsbaserat yrke med 

flera års studier och yrkespraktik med mer eller mindre självreglering på det egna fältet. Till 

skillnad från många andra fokuserar hon inte på yrkesgruppens egenintresse i själva 

professionaliseringsprocessen (Evetts, 1999).    

 I sin artikel New Professionalism and New Public Management: Changes, Continuities 

and Consequences diskuterar hon hur NPM idag påverkar professionerna och att nya teorier 

därför är av stor vikt. Hon undersöker hur professionerna idag har förändrats och hon länkar 

samman professionerna och det nya systemet genom att titta på sina två idealtyper av 

professionalism; organisational (organisatorisk) professionalism och occupational 

(yrkesmässig) professionalism (Evetts, 2009).  

 För att skilja på de olika formerna av professionalism fokuserar Evetts på auktoritet, 

ansvar och beslutstagande inom professionerna. Den organisatoriska professionalismens styrs 
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med rationellt legala former av auktoritet och hierarkiska strukturer av både ansvars och 

beslutstagande. Dessa professioner präglas även av standardiserade arbetsprocedurer och 

reglerade målsättningar (Evetts 2009: 248). Till skillnad från denna hårt styrda och 

hierarkiska form av professionalism är den yrkesmässiga professionalismen allt mer 

fokuserad på kollegial auktoritet. Den yrkesmässiga professionalismen präglas därför snarare 

av auktoritet och gemensamma codes of ethics än kontroll och förtroendet för professionen av 

såväl klienter som omvärld är också hög (Evetts, 2009: 248). I det organisatoriska klimatet 

med NPM i åtanke menar Evetts att den organisatoriska formen av professionalism växer. 

Evetts menar att professionerna är i ständigt behov av klienter; publik, elever, patienter eller 

vad det än må vara. De har också förväntningar på sig, av både klienter, utomstående och av 

sig själva, att vara ansvarstagande och engagerade i sitt arbete. Men Evetts är kritisk till den 

nya relation som inom NPM växer fram mellan den professionelle och dess klienter; 

”In public service NPM, relationships between professionals and clients are 
also being converted into customer relations, namely through the establishing 
of quasi-markets, the use of costumer satisfaction surveys and evaluations, 
and quality measures and payment by results. The production, publication and 
diffusion of quality and target measurments are critical indicators for 
changing welfare services into market.” (Evetts, 2009: 252) 

 

Det är alltså, enligt Evetts, inte det egna professionella omdömet som blir styrande, utan 

snarare kundens omdöme. Med detta som bakgrund tycks det alltså vara den organisatoriska 

professionalismen som växer fram i skuggan av NPM. Evetts ser dock också att en annan 

form av professionalism verkar växa fram och anser att de två idealtyperna kanske måste 

revideras. Hon för fram att professionerna nu genomgår en förändringsprocess där staten 

använder professionerna för att styra offentliga verksamheter så som de finner passande. För 

att göra detta möjligt och för att öka sin kontroll återskapar idag stater med NPM de 

professionella och gör dem istället till ledare/chefer (Evetts använder ordet managers), allt för 

att öka kontrollen (Evetts, 2009). Den nya diskursen i vilken denna nya professionalism växer 

fram präglas av företagsamhet sammanlänkat med kvalitet och kundmedvetenhet. Hon 

påpekar också att den inkluderar en rad processer av individualisering och en form av tävling, 

där de anställdas individuella prestationer sammankopplas med företagets resultat (Evetts, 

2009: 255). Trots att den höga graden av kontroll från statens sida tyder på en viss 

förskjutning mot det organisatoriska perspektivet ser Evetts dock en del yrkesmässigt 

professionalistiska aspekter då denna form av professionalism i det nya systemet används för 

att gynna effektivt organisatoriskt ledarskap (Evetts 2009: 255). 
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4.3 Postmodernism  

Ett utav sociologin stora huvudområden är diskussionerna om modernismen och dess 

inverkan på människan och samhället. Vad som kommit därefter är också det vida diskuterat 

och flera forskare diskuterar denna era med många olika benämningar; postmodernismen, 

senmodernisnem eller den radikaliserade moderniteten. Det finns en uppsjö teoretiker på 

området och i denna studie ligger fokus på de teorietiker i fältet som diskuterar individen, och 

främst arbetaren, i det post- eller senmoderna samhället. Således kommer Sennett och 

Bauman vara huvudpersoner i nedanstående diskussioner. 

 

4.3.1 Flexibilitet i det postmoderna samhället 

”En organisation i vilken arbetsuppgifterna hela tiden förändras kräver en 
rörlig förmåga för att lösa problem. Att bli djupt engagerad i något särskilt 
problem skulle vara dysfunktionellt eftersom projekten upphör lika tvärt som 
de börjar.” (Sennett, 2007: 92) 

 

Richard Sennett är en av teoretikerna som diskuterar människan, och framför allt arbetaren, i 

den av honom kallade ”nya ekonomin”; ett modernt samhälle med moderna organisationer 

och företag. Han diskuterar inte bara företagen och organisationerna som figurerar i detta nya 

system utan även vad som händer med individen och arbetaren som är aktiv i 

organisationerna. Sennetts fokus ligger på flexibilitet som han påstår vara ytterst 

karaktäristiskt för organisationer i vår samtid. Sennett skiljer detta nya system från den 

tidigare Taylorismen, där byråkratiska mekanismer var viktigast för att skapa en effektiv 

organisation.  Han pekar på ökade krav, främst krav på allt flexiblare arbetsuppgifter. Men 

Sennett pekar också på ökade krav på flexibilitet gällande rena arbetsförhållanden; minskad 

anställningstrygghet och flexiblare arbetstider är sådant som den anställde nu ständigt måste 

förhålla sig till (Sennett, 2007).  

 Trots att Sennett fokuserar på industriliknande företag i sin analys finns det i hans 

diskussioner ett stort underlag för att också applicera hans teorier på det svenska 

skolväsendet. Han diskuterar exempelvis vad som egentligen händer när makt och 

beslutsfattande decentraliseras. Han för fram varför flexibla företag tycks vara de som 

överlever i den nya ekonomin och att de inte längre drivs som Webers idealtyp med 

militärliknande maktsystem. Istället för hierarki finns idag arbetslag och istället för att göra 

sitt jobb så bra man kan tävlar man nu mot varandra. Målen ställs upp i toppen av 

organisationen och medlen att uppnå dessa är för den anställda valfria. Men Sennett påstår att 

detta inte alls leder till bättre arbetsvillkor eller större frihet för individen att påverka sina 
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egna arbetsförhållanden och uppgifter. Istället pekar han på att detta leder till avsaknad av 

såväl lojalitet, som stress och tillit; någon som, enligt Sennett, gör organisationerna mindre 

effektiva i krissituationer samtidigt som arbetaren sällan är riktigt nöjd i sin situation som 

anställd. Han beskriver dagens ekonomiska organisationer som en cirkel istället för en 

pyramid; 

“At the centre, a small number of managers make decisions, set tasks, judge 
results; the information revolution has given them more instantaneous control 
over the corporation’s workings than in the old system, where orders often 
modulated and evolved as they passed down the chain of command. The teams 
working on the periphery of the circle are left free to respond to output targets set 
by the centre, free to devise means of executing tasks in competition with one 
another. But no freer than they ever were to decide what those tasks are.” 
(Sennett, 2001) 

 

Zygmunt Bauman är ytterligare en teorietiker som studerar det postmoderna arbetslivets 

flexibla karaktär (Bauman, 2002). Bauman menar att den långsiktighet som var karaktäristisk 

för modernitetens arbetsliv, då chefer och entreprenörer ville att deras anställda skulle stanna 

inom företaget till dess att de pensionerades, näst intill försvunnit (Bauman, 2002: 33-34). 

Istället påstår han att anställningar idag är lika långsiktiga som våra ”postmoderna” äktenskap. 

De vara, Enligt Bauman, mycket sällan  ”... tills döden skiljer oss åt.”(Bauman, 2002: 34).  

 Problematiken grundar sig, enligt Bauman, i arbetslivets brist på just trygghet och 

liksom Sennett fokuserar han på dåliga anställningsskydd och de många korttidsanställningar 

som idag figurerar på marknaden. Men han påpekar också att den nya otryggheten har en 

individualiserande kraft, i det redan så individualiserade samhället, då det ömsesidiga 

beroendet plockas bort (Bauman, 2002: 35-36). På så sätt speglar arbetslivet idag det samhälle 

vi lever i; ett samhälle där giftermål blivit samborelationer och där arbetsplatsen på sätt och 

vis ”... upplevs som en campingplats” (Bauman, 2002: 36).  

 

4.3.2 Om tillit och lojalitet 

Tillit och lojalitet är två fenomen som, enligt Sennett, de moderna flexibla organisationerna 

tyckts ha glömt bort. Eftersom många arbeten i den nya ekonomin är kortvariga 

projektanställningar eller anställningar med skiftande karaktär, tycks företagen strunta i den 

anställdes band till organisationen, till chefer och till andra anställda. Dessa viktiga fenomen 

gör att den anställde inte relaterar till sin arbetsplats och anställda idag riskerar också att 

alieneras från sitt arbete. Men inte bara den anställde lider av dessa bristfälliga förhållanden, i 

krissituationer och ekonomiska nedgångar blir också de flexibla företagen drabbade av sitt 

eget system (Sennett, 2001). 
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Tillit menar Sennett finns såväl med formell som informell karaktär. Den formella tilliten rör 

sig om att ”en part går in i ett avtal i tron att den andra parten ska uppfylla 

överenskommelsen” (Sennett, 2007: 51) och är, i relation till den informella tilliten något som 

företag och organisationer utan större ansträngning kan skaffa sig. Denna tillit handlar mer 

om ekonomisk trygghet och en form av anställningsskydd som för arbetaren gör att denne 

känner sig säker på sin arbetsplats. Den informella tilliten däremot handlar snarare om 

relationer, personliga förtroenden och en förmåga att i vått och torrt hålla ihop. Liksom 

lojalitet är informell tillit ytterst viktigt inom organisationer och företag och detta framför allt 

ifall en krissituation skulle uppstå och företaget på så vis blir beroende av sina anställdas hjälp 

(Sennett, 2007: 52). 

 Förutom den informella tilliten är de anställdas institutionella lojalitet, enligt Sennett, 

något som företag i den moderna ekonomin är beroende av, men som de trots allt inte strävar 

efter. Också här påpekar han att företagen bör sträva efter en hög lojalitetskänsla hos de 

anställda. Detta eftersom ekonomin i vårt moderna samhälle ibland kan vara väldigt 

oförutsägbar och de anställdas lojalitet kan således vara något som i slutändan räddar 

företaget ifråga. Sennett, som påstår att också lojalitet kan vara besvärlig för företag att skaffa 

sig beskriver lojalitet som ett deltagande förhållande; 

”Lojalitet är ett deltagande förhållande; ingen affärsplan, hur tjusig och logisk 
den än må vara, kan ensam vinna de anställdas lojalitet, helt enkelt därför att de 
inte har deltagit i att utveckla den.” (Sennett, 2007: 50-51) 

 

Det måste alltså finnas någon form av personlig relation mellan företaget och den anställda 

för att både informell tillit och institutionell lojalitet ska kunna uppstå. En känsla av 

delaktighet i det egna företaget där den anställde känner sig viktig och omtyckt blir i dagens 

flexibla organisationer ett måste. Som det kommer att visa sig i nästa avsnitt är det dock i just 

dessa moderna och flexibla organisationer som detta kan komma att bli ett problem. 

 

4.3.3 Om engagemang och samhälleliga ojämlikheter 

Flexibiliteten har alltså, enligt Sennett, lett till en kraftigt ökad osäkerhet. När arbetaren nu 

längre inte har samma anställningstrygghet vet denne inte heller vad morgondagen kan ha att 

erbjuda. Resultat blir allt viktigare och det räknas inte att man tidigare gjort ett bra jobb eller 

ställt upp för sin arbetsgivare. Ständiga prestationer blir i den nya ekonomin ett krav och 

ombytligheten leder till att förtroende och engagemang sakta men säkert luckras upp. Och till 
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skillnad från ökad frihet att utföra sina arbetsuppgifter på det sätt som den anställde själv 

finner lämpligt är kontrollen nu högre än någonsin. 

Denna flexibilitet har enligt Sennett också lett till allt mer förenklade arbetsuppgifter, detta 

eftersom arbetsgivaren vill att alla ska kunna genomföra arbetsuppgifterna som inom 

organisationerna behöver göras. Baksidan är att arbetsuppgifterna, som tycks ha förlorat sin 

karaktär, också har förlorat sin förmåga att stimulera och engagera. Det är därför inte konstigt 

att den anställde därför blir oengagerad och kanske också likgiltig inför sina arbetsuppgifter 

vilket blir extra tydligt när rutinerna väl bryter samman och den anställdes engagemang tycks 

öka när maskiner eller datorer slutar fungera och den anställde faktiskt får intellektuella 

utmaningar (Sennett, 2000). Han dementerar alltså de påstådda fördelarna med den 

decentraliserade makten inom organisationer och för fram att de anställda på lägre nivåer inte 

alls får större kontroll över sina arbetsuppgifter (Sennett, 2000: 79). Han påstår också att 

ledningen inom en rad organisationer överbelastar mindre arbetsgrupper och ger sina anställda 

allt fler arbetsuppgifter vilket medför klyftor och godtyckliga maktförhållanden; 

”Kontroll kan utövas genom att ställa upp produktions- eller vinstmål för en 
mängd grupper i en organisation, mål som varje enhet är fri at uppnå på vilket 
sätt den anser lämpligt. Denna frihet är emellertid bara skenbar. Det är sällsynd 
att flexibla organisationer uppställer lättförverkligade mål. Utan enheterna 
pressas ofta till att producera eller tjäna mer än de egentligen klarar av.” 
(Sennett, 2000: 80) 

 

Slutligen för Sennett fram att denna nya ekonomi, med flexibla organisationer, leder till att 

samhället vi lever i blir allt mer ojämlikt.  Han ser det nya samhället precis som han ser 

organisationerna; den som lyckas får allt och den som lyckas är också den som satsar allt. 

Individen i detta samhälle tycks inte vilja, eller kunna, identifiera sig med sitt arbete. Något 

som leder till att individen måste finna något annat i livet som är meningsfullt, och som till 

skillnad från arbetet också är kontinuerligt. 
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5. Metodologisk ansats 

 

 

När målet med en studie är att nå en insikt i människors val, känslor och uppfattningar är en 

kvalitativ ansats kanske ett naturligt val. Då gruppen som ska studeras dessutom är en grupp 

som inte består av allt för många människor så känns valet ännu lättare. Istället för att 

använda en kvantitativ metod där faktiskt alla personer i undersökningsgruppen hade kunnat 

bli tillfrågade valdes alltså en kvalitativ ansats, med intervju som främsta metod. Med en 

kvalitativ metod får forkskaren större möjlighet att nå djupare kunskap och denne får också 

möjlighet till att ställa följdfrågor, skapa en personlig relation och kanske komma närmare 

intervjupersonens känslor och åsikter. I detta avsnitt diskuteras de metodologiska aspekterna 

av uppsatsen och avsnittet börjar med en genomgång av Annebro rektorsområdet där empirin 

som ligger till grund för uppsatsen är inhämtad. 

 

5.1 Annebro rektorsområde: de tre enheterna 

Dösjebro tillhör Kävlinge kommun och ligger längst järnvägen mellan Kävlinge och 

Landskrona och har ca 700. Annelöv, som till skillnad från Dösjebro, tillhör Landskrona stad 

ligger 3 km norr om Dösjebro och har ca 360 invånare. Som tidigare nämnt består Annebro 

rektorsområde av två skolor och en förskola. De två skolornas samarbete är ett resultat av 

samarbetet mellan Landskrona Stad och Kävlinge kommun där Annelöv tillhör Landskrona 

och Dösjebro tillhör Kävlinge. Sedan 2005 har det alltså bestämts att de två skolorna, från två 

olika kommuner, ska ingå i samma rektorsområde och idag går de yngre eleverna (i åk F-1) i 

Annelöv och de äldre eleverna (i åk 2-3 och 4-6) i Dösjebro (www.kavlinge.se). I anslutning 

till de två skolorna finns också två fritidshem och barnen bussas mellan skolorna under dagen 

för att komma rätt under skoldagen. 

 Förskolan ligger i anslutning till skolan i Dösjebro och består av 6 avdelningar, varav tre 

småbarnsavdelningar. På varje avdelning arbetar tre pedagoger och på varje avdelning är en 

av dessa förskollärare (de andra två är barnskötare). Förskolan har egen gård men har också 

tillgång till skolans utemiljöer och personalen på förskolan delar personalutrymmen med 

personal på skolan. På så sätt träffar pedagogerna varandra dagligen och skolan och förskolan 

är alltså en arbetsplats med gemensamma konferenser, utrymmen och chefer. Fallet Annebro 

rektorsområde valdes inte ut på grund av att det ligger i två mindre orter, för att det är ett 

samarbete mellan två kommuner eller för att det är större eller mindre än andra 
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rektorsområden. Trots att det finns en del faktorer som gör att Annebro rektorsområden 

utmärker sig ifrån andra gjordes valet att använda just det rektorsområdet för deras val att 

kvalitetssäkra sin verksamhet, och således är det därför just Q-steps modell Qualis som 

undersöks i denna studie. På så vis är de olika enheterna som undersöktes i denna studie 

tydliga exempel på det svenska moderna skolväsendet och därför också tydliga exempel för 

att analysera de förändringar som idag är en stor del av den moderna skolan och 

barnomsorgen. 

 

5.2 Den kvalitativa intervjun 

Inför denna studie gjordes valet att använda kvalitativa intervjuer och i detta avsnitt är det just 

det val som kommer att diskuteras. Skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är 

sedan länge omdiskuterat och också inom den kvalitativa forskningen finns stora skillnader 

metoder emellan. Anne Ryen (2004) har sammanställt en rad kännetecken som dock är 

gemensamma för stora delar av den kvalitativa forskningen; (Ryen, 2004: 16) 

- kvalitativa data i form av bilder och ord, istället för siffror. 

-  naturliga data genom observationer och ostrukturerade intervjuer 

- mening framför handling, ur aktörens eget perspektiv 

- induktiv hypotesgenererande forskning hellre än hypotesprövande 

Ryen diskuterar också kritik som riktar sig mot både kvalitativ och kvantitativ metod och 

finner att förespråkare för den kvalitativa forskningen kritiserar den kvantitativa metoden på 

samma punkter som förespråkarna för den kvantitativa kritiserar den kvalitativa metoden. 

Utifrån detta anser Ryen att snarare än att välja metod utifrån dess för- och nackdelar så måste 

den metodologiska ansatsen väljas utifrån undersökningens mål; alltså det man egentligen vill 

ha reda på (Ryen, 2004: 14-17). Istället för att fokusera på kritik av metoderna bör 

metoddiskussioner först och främst handla om det som är centralt, nämligen de analytiska 

förhållandena.  

 På just detta sätt valdes den kvalitativa intervjun till undersökningsmetod för denna 

studie. Frågeställningarna, som handlar om upplevelser, förändringar och yrkesidentitet skulle 

förvisso kunna besvaras genom kvantitativa metoder, men ansågs inte gå tillräckligt på djupet. 

Med den kvalitativa, och semistrukturerade, intervjun får forskaren möjlighet att be sina 

intervjupersoner att utveckla och diskutera vidare. På så sätt kan forskaren nå en djupare 

kunskap för att komma åt problemens kärna. 
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Alla 9 intervjuer som gjordes i denna studie var av semistrukturerad karaktär, vilket betyder 

att frågorna som ställdes var breda och att stora delar av intervjuerna fungerade som ett 

samtal. Intervjuguiden bestod av en rad övergripande frågor, eller områden, som diskuterades 

med hjälp av underfrågor. Den semistrukturerade intervjun är den som i kvalitativ forskning 

är mest utbredd (Ryen, 2004: 46) och valet av struktureringsgrad beror på en rad olika 

faktorer och i detta fall gjordes de utifrån vad målet var med själva intervjuerna; att få den 

intervjuades perspektiv på dess egen situation. När målet är att fånga intervjupersonens 

perspektiv, som är fallet är i denna studie, finns risken att en stark strukturering kan motverka 

själva syftet med intervjun. Risken finns att forskaren då blir allt för bunden till sin 

intervjuguide och de områden som är viktiga för intervjupersonen kanske missas (Ryen, 2004: 

44). Eftersom studien i Annebro inte heller är av jämförande slag, där exempelvis olika 

skolors upplevelser jämförs med varandra, så är behovet av stark strukturering inte heller 

viktigt av den anledningen (Ryen, 2004: 45).  

 Trots den ganska ostrukturerade karaktären på intervjuerna i denna studie så användes 

alltså en intervjuguide (se bilaga, 1). Den byggdes upp med hjälp av huvudfrågor, eller 

områden, som den intervjuade fick diskutera fritt. I intervjuguiden fanns också en rad 

underfrågor för att se till att alla viktiga områden faktiskt blev diskuterade. Detta är ett vanligt 

sätt att bygga upp kvalitativa semistrukturerade intervjuer och stora delar av intervjun 

förefaller på så sätt som ett vanligt samtal, eller som Ryen uttrycker det; ”... ett samtal med 

bestämda avsikter”(Ryen, 2004: 46). Intervjuguiden skapades på så sätt att 

bakgrundsfrågorna följdes av generella och breda frågor kring begreppet kvalitet och Qualis. 

Efter dessa breda frågor byggdes intervjuguiden upp med en rad mer specifika frågor kring 

yrkessituation, delaktighet och förändringar rent yrkesrollsmässigt genom tid. Också dessa 

frågor hade en rad underfrågor för att inga områden skulle missas. Intervjupersonerna fick 

dock tala fritt och valde själva vart de ville lägga fokus.  

 
5.3 Validitet och reliabilitet 

Precis som i all forskning är det i den samhällsvetenskapliga, och i den kvalitativa 

forskningen, viktigt att informationen som ligger till grund för slutsatserna är av hög kvalitet. 

Eftersom samhällsvetenskaplig data inte på ett helt generellt sett kan bedömas måste 

forskaren istället se kvaliteten på sina data i förhållande till det den ska användas till 

(Grønmo, 2004: 217). I grunden ligger begreppen reliabilitet och validitet, två förutsättningar 

för att vetenskapliga data ska hålla god kvalitet.  

http://www.adlibris.com/dn/search.aspx?author=Sigmund%20Gr%C3%B8nmo&fromProduct=true


 34

Reliabilitet syftar till pålitligheten i datamaterialet och syftar också till att resultaten till stor 

del skulle komma att se likadana ut ifall studien genomförs ännu en gång. Reliabiliteten beror 

alltså på själva utformningen av undersökningen och hur genomförandet av denna fungerat 

(Grønmo, 2004: 220). För att uppå en hög reliabilitet är noggrannhet ett måste och trots att det 

ofta inte är möjligt att utföra samma undersökning ytterligare gånger för att faktiskt testa 

reliabiliteten, så kan reliabiliteten trots allt vara hög om datainsamlingen görs på ett grundligt 

sätt. 

 Validiteten däremot handlar om giltigheten som datamaterialet har i relation till de 

problemställningar som den skall belysa; alltså hur väl datamaterialet mäter det som det avser 

att mäta. Här ligger forskarens intentioner till grund och det viktiga är att informationen som 

utläses ur materialet speglar det forskaren tror att det gör. Kriterierna validitet och reliabilitet 

kan således komplettera varandra och de är också till viss mån överlappade varandra eftersom 

hög reliabilitet är en förutsättning för hög validitet (Grønmo, 2004:.221). 

 De båda begreppen har sin grund i den kvantitativa forskningen och det är också här 

validiteten och reliabiliteten lättast mäts. Men också i studier med kvalitativ forskningsansats 

är hög kvalitet på materialet viktigt. Det finns många förslag på hur detta ska göras och alla 

kvalitativa forskare måste också förhålla sig till dessa kriterier för god forskning. Anne Ryen 

är en utav forskarna som diskuterar hur kvalitativa metoder kan använda sig av validitet och 

reliabilitet genom att fokusera på vissa delar av innebörderna och i det stora hela handlar det 

om att beskriva hur man samlat in sit material och hur man på ett hederligt sätt också 

analyserar informationen och själva processen i vilken slutsatserna växt fram. Istället för att 

använda begreppen inre och yttre validitet samt reliabilitet föreslår hon att forskare med 

kvalitativ ansats fokuserar på trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet/tillämpning när man 

analyserar kvalitén på sitt material (Ryen, 2004).  

 Det är alltså viktigt att den kvalitativa forskaren beskriver hela sin undersökningsprocess 

i minsta detalj för att visa på kvaliteten i sitt material; förförståelsen blir viktig liksom själva 

analysprocessen. Precis som i kvantitativa studier måste också urvalsprocessen redogöras för. 

Eftersom syftet med kvalitativa studier sällan är att dra slutsatser om hela befolkningen eller 

en stor mängd människors uppfattningar är det alltså viktigt att beskriva själva processen i 

vilka urvalet gjort. Det är också viktigt att diskutera hur forskaren kan komma att påverka 

intervjupersonens svar och hur forskarens förförståelse kan komma att påverka material som 

inte insamlats med hjälp av kvantitativ metod. Detta är något som genomgående gjorts, och 

kommer göras, i denna uppsats och precis som förförståelsen diskuteras också forskarens egen 

roll i anknytning till intervjupersonerna. 

http://www.adlibris.com/dn/search.aspx?author=Sigmund%20Gr%C3%B8nmo&fromProduct=true
http://www.adlibris.com/dn/search.aspx?author=Sigmund%20Gr%C3%B8nmo&fromProduct=true
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5.4 Subjektivitet och forskarens roll i kvalitativa studier 
”Genom närhet kan forskaren försöka bygga upp den tillit i förhållandet mellan parterna som 
gör att han får tillgång till intervjupersonernas uppfattningar.” (Ryen, 2004: 63) 

 

Genom historien har objektivitet varit något som eftersträvats inom vetenskapen och så har 

också fallet varit inom sociologin. I takt med den kvalitativa metodens genombrott har detta 

till viss del förändrats och subjektivitetens positiva aspekter har här lyfts fram. Idag 

argumenteras det ofta för forskarens roll i förståelsen för människor som deltar som 

undersökningsobjekt i olika studier. 

 Studien som ligger till grund för denna uppsats undersöker en rad olika pedagoger och 

deras egna uppfattningar om sin egen yrkessituation och yrkesrollen som de känner sig 

tilldelade. Det är deras uppfattningar som är viktiga och det är just dessa personer som studien 

ämnar beskriva och analysera. Det finns ingen möjlighet att generalisera och försöka säga 

något om pedagoger i stort, detta var inte heller tanken. Tanken är alltså inte att dra slutsatser 

kring yrkesgruppen i stort eller människor i samhället och objektivitet blir därmed inte lika 

viktigt. Så är heller inte storleken på gruppen som undersöks eftersom tanken med en studie 

av detta slag inte är att generalisera.  

 I denna studie kan jag som forskare aldrig, till fullo, ses som objektiv, detta på grund av 

att jag vid tillfällen arbetar inom organisationen och redan innan studiens start hade en viss 

insyn i verksamheten. Men detta kommer såväl fördelar som nackdelar och samtidigt som 

intervjupersonerna känner en personlig relation till den som intervjuar dem, kan de också bli 

oroliga och anpassa vad de väljer att berätta. Detta är alltid en risk och efter noga övervägande 

drogs slutsatserna att fördelarna dock var fler än nackdelarna; att intervjupersonerna kände sig 

trygga under intervjuerna då de redan innan hade en personlig relation till den som 

intervjuade dem. För att minska de negativa konsekvenser som skulle kunna följa av att jag 

faktiskt vid tillfällen arbetar på såväl förskolan som skolan och fritidshemmen så diskuterades 

detta med personalen som skulle intervjuas. De blev införstådda i att undersökningen inte alls 

påverkar min egen relation till arbetsplatsen och att jag som forskare aldrig skulle diskutera 

intervjupersonernas svar med andra medarbetare. Det var viktigt för mig som intervjuare att 

intervjupersonerna skulle kunna tala öppet och djupgående och det faktum att de flesta som 

blev intervjuade kände mig relativt väl tyckes snarare resultera i att de faktiskt kunde göra så. 

Samtidigt finns självklart risken att intervjupersonernas svar påverkades av deras relation till 

mig som intervjuare, men svaren mellan de som känner respektive inte känner mig skiljde sig 

inte åt från varandra nämnvärt. 
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5.5 Intervjuerna; urval, intervjusituationer och pedagogernas olika bakgrunder 
 
Det empiriska materialet som ligger till grund för denna studie består alltså av 

samtalsintervjuer med yrkesverksamma pedagoger i Annebro rektorsområde. Genom att, med 

hjälp av strategiskt urval, välja intervjupersoner från olika arbetslag, med olika yrken (lärare, 

förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger och specialpedagoger) och olika längd på tid i 

tjänst valdes 9 pedagoger ut för intervju. All personal i rektorsområdet blev, innan studien 

påbörjades, informerade om att den skulle göras och blev informerade om studiens syfte. 

Intervjupersonerna kontaktades via e-post och tider för intervjuer bokades in på detta sätt. 

Eftersom intervjupersonerna sedan tidigare alla är bekanta med intervjuaren så ansågs e-post 

vara tillräckligt, trots att det annars kan vara bra ifall intervjuaren kontaktar 

intervjupersonerna personligen. Urvalet kom att bestå i: två förskollärare, en barnskötare, tre 

lärare, två fritidspedagoger och en speciallärare. På grund av integritetsskäl kommer 

källhänvisningar till intervjuer senare i denna uppsats inte markera exakt vilken intervju den 

hänvisar till på grund av att vissa intervjupersoner är ensamma i sin yrkeskategori.  

 Intervjuerna gjordes enskilt på intervjupersonernas arbetsplats förutom i två fall; en utav 

intervjuerna var en gruppintervju på intervjupersonernas eget initiativ där två av 

intervjupersonerna anställda i förskolan önskade att få bli intervjuade tillsammans. 

Anledningen bakom detta var, enligt intervjupersonerna själva, att de då tillsammans fick 

möjlighet att diskutera och att de dessutom skulle känna sig extra bekväma i 

intervjusituationen. Ytterligare en av intervjuerna avvek från de övriga då den utfördes i 

intervjupersonens hem, detta eftersom intervjupersonen var hemma för vård av barn dagen för 

intervjun. Resultaten från dessa intervjuer avvek inte märkbart från de andra och alla 

intervjupersoner diskuterade på liknande sätt öppet situationen skolan, och de själva som 

verksamma pedagoger, befinner sig i. Alla intervjuerna utfördes under en period av sju dagar 

och spelades in med hjälp av bandspelare. Intervjuerna transkriberades strax efter 

intervjutillfällena. 

 På grund av de etiska övervägandena som diskuteras i nedanstående avsnitt så har valet 

gjorts att inte beskriva intervjupersonernas bakgrunder var för sig. Istället bör det påpekas att 

de intervjuade pedagogerna har olika yrkesbakgrunder, ålder och är anställda i olika 

yrkeskategorier; de är alltså lärare, förskollärare, barnskötare, fritidspedagoger och 

speciallärare. De har också arbetat olika länge i Annebro och har varit utbildade olika länge. 

Då intervjupersonerna valdes togs också hänsyn till uppdelningen av arbetslag och att dessa 

arbetslag har sina egna arbetslagledare; således valdes både lagledare och icke-lagledare ut för 
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intervjuer. Allt detta gjordes för att intervjupersonerna skulle kunna bidra med olika 

erfarenheter, olika synsätt på skolväsendet och olika tankar kring Qualis. 

 

5.6 Etiska överväganden 

Intervjupersonernas integritet är i alla intervjusituationer viktigt att ta hänsyn till. Eftersom 

personerna som intervjuade till denna studie alla arbetar på en relativt liten arbetsplats är stora 

delar av deras kollegor medvetna om vilka som ställt upp på intervjuer.  Dessutom skiljer sig 

intervjupersonernas yrkesprofiler till stor del från varandra och det skulle utifrån dessa ha 

varit möjligt att koppla intervjuperson till citat de fall specifika intervjuer hänvisas till. På 

grund av detta har valet gjorts att inte skriva ut exakta intervjuer för hänvisning av citat och 

allt som kopplar citat till specifika personer kommer att plockas bort. Det är också med tanken 

på etiska överväganden som valet gjorts att inte beskriva intervjupersonerna var för sig; där 

ålder, utbildningsbakgrund och anställning i Annebro beskrivs. Dessa beskrivningar av 

bakgrunder skulle ha bidragit till att också föräldrar eller andra personer kopplade till 

verksamheten skulle kunna lista ut vilka anställda som ställt upp på intervju.  

 ISA, the International Sociological Association, beskriver i sina Codes of Ethics de 

etiska kraven på sociologisk forskning. I paragraf 2.3 beskrivs kraven kring datainsamling och 

i paragraf 2.3.2 den specifika problematiken kring intervjupersoner och informanter; 

2.3.2. The security, anonymity and privacy of research subjects and informants 
should be respected rigourously, in both quantitative and qualitative research. 
The sources of personal information obtained by researchers should be kept 
confidential, unless the informants have asked or agreed to be cited. Should 
informants be easily identifiable, researchers should remind them explicitly of 
the consequences that may follow from the publication of the research data and 
outcomes (http://www.isa-sociology.org/about/isa_code_of_ethics.htm). 

 

Vid alla intervjutillfällen diskuterades problematiken med de intervjuade pedagogerna i fråga. 

I de fall intervjupersoner har avvikande åsikter kan det tänkas att flera andra intervjuade 

diskuterar med varandra och på så sätt kommer fram till vem som sagt en viss sak. I de fall 

där avvikelser förekommit har detta dock diskuterats med intervjupersoner i fråga och 

eftersom det diskuterade ämnet av intervjupersonerna inte varit av känslig karaktär anser de 

inte heller att problem skulle uppstå.  
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6. Resultat och analys 

 

 

I detta analysavsnitt kopplas teori samman med empirin framtagen genom intervjuer med 

verksamma pedagoger i Annebro rektorsområden. Avsnittet behandlar den inverkan 

institutionella förändringar av skolan har på pedagoger, läraryrkets och övriga pedagogers 

status, professionaliserings- och avprofessionaliseringstendenser inom de pedagogiska yrkena 

och innebörden av postmoderniteten för de yrkesverksamma pedagogerna. 

 

6.1 Institutionella förändringar och dess inverkan på pedagogerna i Annebro 

rektorsområde 

En målstyrd skola, liksom andra målstyrda organisationer, har skapats för att öka 

effektiviteten och kvalitén på den svenska utbildningen. Tanken är att generella mål sätts upp 

på statlig nivå och sedan följs upp lokalt på skolor runt om i landet. Kvalitetsredovisningarna 

som skolor och förskolor ska göra varje år är ett resultat av denna målstyrning och de är också 

måsten för att målen och verksamheten ska kunna följas upp. Qualis, som är den specifika 

modell som numera används i Annebro rektorsområde för att kvalitetssäkra verksamheten är 

en modell som kan tyckas passa utmärkt in i detta system. Frågan är hur dessa institutionella 

förändringar har påverkat pedagogernas yrkesroller? 

 

6.1.1 Mål- och resultatstyrning i skolan 

En utav de stora historiska förändringar inom skolväsendet i Sverige är att man nu övergått till 

ett system med mål- och resultatstyrning och det står klart att man som yrkesverksam pedagog 

i Annebro rektorsområde idag tar större hänsyn till mål som sätts upp av skolverket och 

regering. Alla pedagoger som intervjuats inför denna studie talar mycket om mål och de 

menar alla att läroplanen ständigt är i åtanke då undervisningen planeras; 

Ip: ”Nu när man har sin planering så faller man ju liksom tillbaka till målen och 
använder sig av dom för att se: Vad är det jag uppfyller med detta? Sen pratar vi 
ju mycket mer med barnen om varför dom ska göra vissa saker, och vad de lärt 
sig i olika situationer.”(Intervju 1) 

 

Som intervjupersonen som citerades visar på, är det inte bara viktigt att läraren, eller den 

övriga personalen, är medveten om målen; också barn och föräldrar har idag enligt 

intervjupersonen större insikt i läroplanen och vet således vad barnen ska ha lärt sig i de olika 
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årskurserna. Alla lärare som intervjuades till denna studie sa också att målen idag blivit mer 

konkreta och de används genomgående för att påpeka både för sig själva, för barn och 

föräldrar vad eleverna i skolan har- och ska lära sig. När det kommer till frågan hur målen, 

både i läroplanen och Qualis, har påverkat deras yrkessituation och yrkesroll upplever de 

olika pedagogerna dock saken på olika sätt. 

 Bland de intervjuade lärarna i de lägre klasserna anser man att målstyrningens inverkan 

på de faktiska målen de sätter upp är relativt liten och de känner att de har stor möjlighet att 

planera sin egen pedagogiska verksamhet, kort och gott anser de sig bestämma i sitt eget 

klassrum.  

Ip: ”Det är klart att målen styr verksamheten en del, men sen är ju allt vi gör 
individanpassat och i alla teman ser till exempel målen olika ut beroende på 
elevernas nivå. Sen har vi ju ett mål på hela gruppen men det är inte direkt 
några prov förutom de nationella proven i trean. Jag tror inte att 
undervisningen för de yngre eleverna är lika resultatstyrd som i de äldre 
klasserna.” (Intervju 7) 
 

Man ser alltså målen som något positivt där de nu kan tydliggöra för barnen vad de uppnår 

genom sina uppgifter. Däremot tycker de inte att målen gör att de som lärare får mindre 

möjligheter att planera sitt arbete själva. De är dock överens om att det förmodligen ser 

annorlunda ut för de lärare med elever som är äldre än deras. Denna misstanke tycks styrkas 

genom denna studie och i fallen där lärare i klasser med äldre elever svarat på frågor anser 

man att målen faktiskt allt oftare styr mer i planerandet av verksamheten.  

 En utav intervjupersonerna poängterar också hur den målstyrda skolan påverkar 

kunskapen som lärare idag lär ut. Intervjupersonen i fråga menar att kunskapen inte alls blir 

lika djup när skolan nu är så resultatinriktad och istället menar denne att man gör mycket bara 

för att man blir tillsagt att göra så, och att man inte i lika hög utsträckning anpassar 

undervisningen till eleverna som man haft möjlighet at göra tidigare 

Ip: ”Det är ju lite nu som det var för många år sedan; kan Kalle femmans 
tabell? Och så kan man kryssa av det...//...Sen vet nog ingen hur mycket 
eleverna egentligen kan när dom lämnar skolan. Kunskapen blir ju inte alls lika 
djup när man har det såhär, det viktigaste blir ju vad dom kan vid vissa 
tillfällen. Som lärare måste man nu göra mycket bara för att man ska det, för att 
man ska uppfylla vissa mål, även om det kanske inte är vad man tycker är 
lämpligast. Nu kan jag inte vänta med vissa saker om jag tycker att eleverna 
inte är på rätt nivå, jag måste gå igenom allt så att alla målen blir uppfyllda.” 
(Intervju 4).  

Samma intervjuperson menar också att de som sätter upp målen inte alltid tycks förstå vad 

som faktiskt är rimligt; att kraven blir allt högre, men att tiden inte alltid räcker till; 
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Ip: ”Politikerna som bestämmer och sätter upp mål är ju verkligen lång från 
verksamheten och dom vet inte hur verkligheten ser ut. Det ser man ju bara på 
det nya förslaget med 40 timmars arbetsvecka för lärare, trots att de 
fortfarande ska hinna med allt pappersarbete och all dokumentation, med IUP 
och allt vad det är. Det blir högre krav på oss alla och samtidigt så har vi inte 
tillräckligt med avsatt tid för allt vi ska göra utöver den dagliga 
verksamheten.” (Intervju 4) 

På fritidshemmen tycks kursplanen och målen inte styra i alls samma utsträckning. Samtliga 

fritidspedagoger tycks vara av åsikten att målen för fritidshemmen inte är lika hårddragna som 

de för skolan. Så här uttrycker sig en utav de intervjuade fritidspedagogerna: 

Ip: ”Eftersom läroplanen för fritidshem inte alls är lika hårdragna som 
skolans så är det mer stöttepelare än mål, så det är inte alls lika mycket krav. 
Sen är dom ganska luddiga och svävande, så man får ju tolka själv ganska 
mycket.” (Intervju 2) 

 
Fritidspersonalen menade också att fritidsverksamheten inte kan vara lika målstyrd eftersom 

det är elevernas fritid som verksamheten riktar sig till. Här, menar man, har eleverna själva 

större inflytande och får i mycket högre utsträckning välja vad de vill göra om 

eftermiddagarna.  

 I förskolan däremot har verksamheten förändrats mycket sedan också den fick en 

läroplan. Förskollärarna och barnskötarna påpekar alla hur målen är en allt större del i deras 

egen planering och i verksamheten i stort. På förskolan i Dösjebro arbetar man idag mycket 

mer med teman, där målen används vid planering, och tydliggörs för både barn och föräldrar. 

De flesta tycker dock att detta är positivt och att verksamheten inte längre är av 

barnpassnings-karaktär, utan faktiskt ger barnen större mening med sin förskolegång. Alla 

intervjupersoner menar att det är bra med mål och att de också ställer krav på personalen, krav 

som de anser att det finns stort behov av. 

 Att de mål som sätts upp på statlig nivå ska implementeras på skolor runt om i Sverige 

är ett tydligt exempel på hur organisationerna (skolorna) styrs för att allt mer likna varandra. 

Detta blir extra tydligt när Qualis också diskuteras i samband med målstyrningen senare i 

detta analysavsnitt. Här väljer skolan själv att använda sig av en modell som gör att den liknar 

andra skolor som uppnått hög legitimitet. Här är det de ”tvingande” mekanismerna, med 

statlig press, som diskuteras av DiMaggio och Powell som kanske är av störst relevans. Staten 

ställer allt högre krav, krav som rektorsområdena tillmötesgår genom att allt mer använda sig 

om varandras redan legitimerade koncept (DiMaggio & Powell, 1983: 150-153). 
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6.1.2 Pedagogerna om granskningen 

Under genomförandet av Qualis granskades alla enheter i Annebro av konsulter från Q-steps 

AB; något som sker i alla certifieringsprocesser när man arbetar utifrån Qualis. Pedagogerna 

som granskades har olika uppfattningar om vad själva granskningarna innebar, men är dock 

överens om att granskningar så som den som gjordes i Annebro Rektorsområde faktiskt bör 

göras av utomstående vid något tillfälle. Så här uttrycker sig en av intervjupersonerna från 

förskoleverksamheten: 

Ip: ”Jag tror nog att det är bra ändå, att det kommer någon utifrån som är 
huvudperson. Då blir det ju att alla utgår ifrån samma. För man är ju gärna lite 
hemmablind, man ser ju gärna mycket av det positiva som man gör. Man kanske 
inte hade varit riktigt ärlig, om det varit någonting vi själva satt upp. Nu får vi 
ju anpassa oss efter det som någon annan satt upp och då måste man ju gå in 
och kolla ordentligt på allt, och vissa saker är vi ju inte så bra på, det har man 
ju förstått nu, att vi inte är så bra på vissa saker som vi kanske trott. Hade vi då 
gjort ihop någonting så vet jag inte om det blivit så vettigt...” (Intervju 1) 

Trots att alla var överens om att det var viktigt att granskningen utfördes av människor som 

inte sedan tidigare varit isatta i verksamheten så innebar den för vissa en tillfälligt ökad stress. 

Flera intervjupersoner menade att de kände ett behov av att göra rätt och att det påverkade 

verksamheten att granskarna var ute och observerade. Framför allt fanns stressen där innan 

själva granskningen och de personer som blev intervjuade för denna studie ansåg inte att det 

var särskilt jobbigt att bli granskade såhär i efterhand. En utav förskollärarna beskrev 

situationen så här: 

Ip:” I början hade man ju massa funderingar, blir man kontrollerad mycket och 
så vidare. Så var det ju inte direkt... Jag vet att många kände sig ganska 
besvärade eller obekväma när granskarna skulle komma ut och titta på 
verksamheten. Man påverkades ju av att dom var där och man tänkte mycket på 
om man gör rätt eller fel, så var det för mig i alla fall. Men det var inte så 
farligt ändå, dom var ju bara här ett tag..” (Intervju 3) 

Eftersom granskarna bara var ute i verksamheten ett fåtal dagar menade personalen att det 

faktiskt inte påverkade undervisningen nämnvärt under tiden den pågick. Däremot var det en 

del intervjupersoner, från alla enheter, som hade funderingar över hur mycket insyn 

granskarna faktiskt fick i verksamheten; 

Ip: ”Qualisgranskarna var ju i verksamheten en mycket kort tid, dom tittade lite 
på när vi gav barnen mat, delade frukt och hur det såg ut i lokalerna.” (Intervju 
3) 
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Det var mycket arbete innan själva granskningen och personalen som intervjuades menade att 

de la ner mycket tid på att förbereda sig för själva granskningen. Både inom skolan, förskolan 

och fritidsverksamheten tyckte pedagogerna att de hade mycket att stå i och att mycket skulle 

förberedas för att de skulle kunna visa upp alla delar av verksamheten för granskarna från Q-

steps. Det var också en del som tyckte att granskningen sedan inte var så omfattande som den 

kanske borde. En av intervjupersonerna beskrev det som att de lade ner massvis med tid för en 

granskning som sedan var över ganska plötsligt; 

Ip: ”Det var saker som skulle fyllas i, det var kvällsträffar och allt skulle 
dokumenteras och se snyggt ut. Till slut kändes det som att man mest gick och 
väntade på att dom skulle komma ut och kontrollera oss. Sen när dom väl kom 
blev det liksom: jaha, va det allt? Dom var en timme hos oss ute i verksamheten 
ungefär, sen var det över.” (Intervju 5) 

6.1.3 Image och behovet att marknadsföra sig 

I och med de institutionella förändringar som skolväsendet under senare tid genomgåt så finns 

det idag ett större behov av marknadsföring inom både skola och förskola. Att image är ett ord 

som inom skolväsendet är på modet märktes tydligt på intervjupersonerna i undersökningen. 

Även om alla inte var överens om vad man borde satsa på, eller om image och 

marknadsföring ens ska vara en del av skolvärlden, så visade intervjuerna på att det nu är 

något som man aktivt tänker på inom både skola och barnomsorg. Flera av intervjupersonerna 

sa att de ser Qualis som en morot, något att jobba mot, och att modellen/certifieringen har 

visat vad de behöver jobba med för att synas bättre och för att göra rektorsområdet mer 

attraktivt; 

Ip: ”Jag tycker det är bra att jobba med sånt här förändringsarbete, man har 
liksom en morot att jobba mot. Och en sån sak som Qualis känner man ju 
verkligen att man vill kämpa med, det är ju klart att man vill visa att man 
faktiskt gör ett bra jobb. Man får det ju dessutom på papper och det gör att man 
får en bra ställning jämfört med andra skolor som inte är certifierade.” 
(Intervju 2) 

Genom att studera intervjupersonens citat blir det tydligt att certifieringen som kommer av en 

godkänd Qualisgranskning är det som främst lockar; i alla fall när det kommer till image-

aspekten. Här blir Røviks diskussioner intressanta; Qualis är inte bara en modell som 

tillhandahåller organisationen verktyg för att utveckla sin verksamhet, utan fungerar också 

som ett marknadsförande koncept där organisationen vinner legitimitet på marknaden (Røvik, 

2000)   

 Men precis som alla andra utvärderingar, kompetensarbeten och fortbildningar som varit 

en del av verksamheten så är många skeptiska till varför kommun och ledning valt att satsa på 

Qualis. Nedan ser i två citat, det första från förskolepersonal och det andra från skolpersonal, 
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som beskriver hur de själva ser på kommunen och ledningens val att utveckla verksamheten 

med hjälp av Qualis; 

Ip: ”Det har ju kostat oss en hel del tid och säkert också pengar att införa det 
här. Undrar vad kommunen tjänar på det egentligen, visst vi har blivit 
Qualiscertifierade och blir säkert mer attraktiva som förskola, men frågan är 
om verksamheten faktiskt tjänat så mycket på det och om vi faktiskt blivit bättre 
pedagoger. Undrar om det är kommunen eller barnen som tjänar på det här, 
men visst kanske är vi mer medvetna nu och ser barnen på ett annat sätt...” 
(Intervju 3) 

Ip: ”För det första tror jag inte att det har så mycket med yrkeskompetens att 
göra, jag tror mer på att det har med marknadsföring att göra. Jag tror faktiskt 
inte det har något med att lyfta personalen, från kommunens sida. Jag vet ju 
förstås inte hur det är egentligen och det är ju bara mina egna tankar... Man 
måste väl satsa mycket mer på image nu till exempel än förut, och om detta är 
ett bra system för framtiden det återstår ju att se. Ska det bli en skola och 
förskola med trivsel och glädje, eller måsten och krav?” (Intervju 5)  

Qualis ses alltså som en modell som gör att man blir attraktiv på marknaden, precis som 

DiMaggio, Powell och Røvik ser på de koncept som organisationer nu ofta använder sig av. 

Men det är också många pedagoger som menar att verksamheten och personalen verkligen 

blir gynnad av kvalitetsarbeten så som Qualis. Både personal från skola, förskola och 

fritidshem menar att man måste synas mer, och att arbetet med image och marknadsföring gör 

att man öppnar ögonen mer och faktiskt tänker på sin verksamhet. Kvalitet är för alla viktigt, 

men att kvalitet inte bara handlar om image påpekas tydligt. En av lärarna beskriver nedan 

vad kvaliteten borde handla om; 

Ip:” Kvalitet är för mig inte möbler, det handlar om undervisning. Det har ju 
blivit mycket så nu att allt ska synas utåt; det ska va ballonger och jippon, och 
då kommer ju undervisningen och själva lärandet i skymundan. Nu har det ju 
blivit så att man gärna dessutom vill hamna i tidningen och få mycket 
uppmärksamhet. Det handlar mycket om profilering idag och det tar mycket av 
tiden från själva undervisningen..” (Intervju 4)  

 

6.2 Professionalisering och avprofessionalisering inom de pedagogiska yrkena 

De olika pedagogiska yrkena står nu i rampljuset när det kommer till diskussioner kring 

profession och professionalisering. Deras professionella status är inte bara något som 

diskuteras i samhällsvetenskapliga debatter, utan diskussionerna är också många inom 

personalgrupperna i Annebro. Nedan kommer intervjupersonernas åsikter, tankar och känslor 

kring deras egen profession att diskuteras och också hur de uppfattar att elever och föräldrar 

ser på deras arbete och rollen i barnens utbildning och fritid. 
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6.2.1 Statusskillnaden mellan de olika yrkeskategorierna 

Skillnaderna är stora i uppfattningen av yrkesstatus bland förskollärare och lärare. Samtidigt 

som lärare känner att deras status snabbt sjunkit så känner förskollärare att läroplanen för 

förskolan medfört en viss form av status till deras yrke. Detta då förskolan inte längre ses som 

en verksamhet som endast handlar om barnpassning och omsorg.  

 Alla lärare som intervjuades i undersökningen ansåg att lärarens status idag sjunkit. 

Anledningen är för dem inte klar, men intervjupersonerna pekade på både sänkta löner, en 

bristande lärarhögskola och samhällets bristande förtroende även för utbildade lärare. Så här 

uttrycker sig en utav lärarna i Dösjebro: 

Ip: ”Lärare blev kommunalanställda och lönen blev låg. Dessutom är 
lärarutbildningen inte vad den borde, nu känns det som att många väljer att bli 
lärare för att de inte har något bättre för sig, inte för att de faktiskt vill bli 
lärare. Och så satsar staten på att vi ska ha världens bästa skola, haha... Då 
hade det nog varit bättre om obehöriga lärare som jobbat länge och som 
brinner för sitt yrke hade kunnat gå en kortare utbildning för att faktiskt bli 
behöriga. Då hade vi i alla fall fått lärare som vill vara lärare.” (Intervju 4) 

Läraren i fråga menar alltså att utbildningen för lärare inte riktigt är vad den borde, en åsikt 

som inte delas av alla men som diskuterats av många. Varför det blivit så att statusen sjunkit 

är de olika lärarna inte överens om, de kan bara konstatera att det faktiskt tycks vara så. De 

blir ständig ifrågasatta (något som kommer diskuteras ytterligare i nästa avsnitt) och har inte 

samma status som ”riktiga” professioner. 

 Också fritidspedagogerna tycker att deras professionella status inte är tillräckligt hög 

och de menar att de trots utbildning och flera timmar per dag i klass (med eget ansvar) inte 

kommer ens i närheten av den status som läraryrket har. Idag är fritidspedagogerna en större 

del av själva undervisningen under de timmar som barnen är i skolan, och de är inte endast 

anställda för att arbeta på fritidshemmen då dessa är öppna på morgon och eftermiddag; 

Ip: ”Statusmässigt kommer vi ju aldrig att komma ikapp lärarna, varken 
lönemässigt eller i allmänhetens ögon. Jag har ju trots allt 10-12 timmar i 
veckan i klass och har dessutom har vi ju ofta samma kompetenser. I och med 
att lärarutbildningen är uppbyggd som den är, att man får välja många kurser 
själv så gör det ju att man kan lägga dom på svenska och matte till exempel. 
Själv har jag mer poäng i matte än vad många lärare har. Men det verkar inte 
ha med saken att göra och jag tror att många ser fritidsyrket som 
barnpassning.” (Intervju 5) 

Inom förskolans värld ser dock situationen något annorlunda ut och de verksamma 

pedagogerna här känner till skillnad från skolpersonalen att deras status i allmänhetens ögon 

faktiskt höjts. Att detta är till följd av läroplanen som nu införts också i förskolan tycks 
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personalen i Dösjebro vara överens om. I nedanstående citat beskriver en av 

intervjupersonerna från förskoleverksamheten hur allmänheten idag verkat fått klart för sig att 

också deras jobb är viktigt för barnens pedagogiska grund; 

Ip: ”Ja, och sen tycker jag att statusen verkligen höjts. För när man började så 
var det ju mycket så: visst jobbar vi, men folk tyckte nog att vi mest bara såg 
efter barnen. Vi visste ju hur mycket vi faktiskt gav dom, men sedan läroplanen 
kom så såg ju andra också att vi faktiskt har ett viktigt jobb. Innan var det ju 
mycket så att folk tyckte att vi bara passade barn.” (Intervju 1) 

En utav kriterierna för att ett yrke ska ingå i gruppen av professioner är just ett förtroende från 

allmänheten (Strömberg, 1994) och samtidigt som att lärarna känner att allmänhetens 

förtroende för dem minskar så tycks förskolepersonalen känna det motsatta. Att lärarnas status 

minskar, samtidigt som förskollärarnas ökar kan vara en följd utan att förskollärarna nu 

arbetar enligt striktare regler och att deras utbildning, istället för att bli sämre, blir till det 

bättre. Dessutom kan deras förhöjda status faktiskt vara en följd utav att den tidigare var 

mycket låg, och att förskollärare och barnskötare mest sågs som barnpassare. Läraryrket har 

tidigare haft väldigt hög status och därför tidigare uppfylld fler av kraven för att faktiskt likna 

en profession med de kriterier som Strömberg tar upp (Strömberg, 1994). Skillnaderna är 

alltså stora i hur de olika yrkeskategorierna uppfattar sin egen och andra pedagogers status. 

Samtidigt som det tycks ske någon form av professionalisering av förskoleyrkena så tycks det 

gå i motsatt riktning inom läraryrkena och diskussionerna var många kring hur detta skulle 

kunna förändras; man diskuterade såväl löneökningar, kompetensutveckling och 

lärarlegitimation och också hur lärare återigen ska få allmänhetens förtroende, istället för att 

ständigt bli ifrågasatta. I nästa avsnitt är det just detta ifrågasättande som kommer att 

diskuteras. 

 

6.2.2 Det dubbla ifrågasättandet och känslan av att behöva ”hålla ryggen fri” 

I den allt mer kundorienterade skolan kan läraryrket anses som ett serviceyrke där målet är att 

ge kunden (eleven) den kunskap som denne behöver för att tillgodose sig kunskap och 

avancera till högre klasser och utbildningar. Elever har till stor del alltid ifrågasatt deras 

lärare, men flera av lärarna som deltog i denna studie känner att detta är något som ökat 

betydligt. Också föräldrar tycks idag i högre grad ifrågasätta kompetens och val gjorda av 

läraren och som en av intervjupersonerna yttrycket det, är det alltid så att man ”ifrågasätter 

läraren i alla skeden, hela tiden måste jag förklara och försvara mig och det gör att jag inte 

blir lika motiverad till att utveckla mitt arbete...”(intervju 8) Denna problematik är alltså 
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någon som tydliggörs av flera intervjupersoner och som de själva kopplar samman med den 

avprofessionalisering de tycker sig se inom läraryrket. 

 Men när nu lärarens roll som anställd betonas i det svenska systemet så blir 

ifrågasättandet dubbelt och också rektorer/chefer, kommunal ledning och statligt utsända 

bedömer och har åsikter kring hur de verksamma lärarna sköter sina jobb. I Qualis, som ju 

ligger till grund för undersökningen i denna uppsats, ingår ytterligare bedömning av lärarna 

och också här ska man visa upp sitt arbete, ifrågasättas och bedömas. Men hur uppfattar de 

verksamma pedagogerna i Annebro denna ständiga bedömning av deras undervisning och 

kompetens? 

 Meningarna är delade kring ifrågasättandet och nya krav på de olika pedagogiska 

yrkena. Samtidigt som vissa känner att de är bra med granskningar och ifrågasättanden (då de 

menar att detta gör att de utvecklar sin yrkeskompetens) så känner andra att det ständiga 

ifrågasättandet stör deras undervisning. Att dokumenteringen i skolan och förskolan nu är en 

större del av vardagen är tydligt, men vissa pedagoger ifrågasätter dock själva 

dokumenteringen och menar att de använder dokumenteringen, inte bara för att förbättra 

undervisningens eller verksamhetens kvalité, utan också för att kunna peka på att de själva 

uppfyllt alla krav de har på sig; 

Ip: ”Men denna ständiga dokumentering, det känns som att det mest är ett sätt för att se till 
att ingen i efterhand ska kunna komma och anmärka eller klaga på att man inte gjort något 
eller inte delat ut något. Samhället har ju blivit så, nu måste man se till att ingen kan komma 
och anklaga en eller så i efterhand och det har ju blivit hårdare.” (Intervju 6) 

Intervjuerna med personalen i Annebro rektorsområde pekar tydligt på att man känner att 

allmänhetens tankar kring deras yrkesutövning och verksamhet är en viktig del i utvecklingen 

och det är också många som anser att deras arbete inte alltid uppskattas eller litas på. I 

professionsdiskussionerna i teoriavsnittet behandlades skillnaderna mellan just professioner 

och semiprofessioner och det är, i dessa intervjuer, tydligt att läraryrket inte uppfyller alla 

kraven för att vara en verklig profession. Något som dock är intressant är att jämföra dessa 

slutsatser med Julia Evetts diskussioner kring den nya professionalism som växer fram i 

andan av NPM. Precis som Evetts pekar på är det inom de pedagogiska yrkena inte längre det 

professionella omdömet som blir styrande, utan snarare elevernas, föräldrarnas och statens. 

Detta kan också vara ett exempel på hur staten använder sig av ”professionerna” för att styra 

den offentliga verksamheten inom skolan och omsorgen. Precis som hon pekar på så präglas 

idag skolan av just företagsamhet, kundmedvetenhet och en ständig strävan efter högre 

kvalitet (Evetts, 2009).  
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Trots att läraryrkets vara- eller inte vara som profession inte ligger som huvudfråga i denna 

studie är det ändå intressant att se hur lärarna själva påverkas av det faktum att yrket till viss 

del avprofessionaliserats och det har var under intervjuernas gång tydligt att deras yrkesroll 

påverkas utav denna utveckling.  

 

6.2.3 Omsorgsarbetet i skolan 

En del i läraryrkets avprofessionalisering är att lärarna nu har fler arbetsuppgifter utöver 

själva undervisandet. I tidigare avsnitt har det diskuterats kring dokumentering och 

utvärdering, här kommer istället fokus ligga på de omsorgsinslag som idag är en del av 

lärarens yrkesområde. I flera av intervjuerna, gjorda med lärare, togs ämnet ”omsorg” upp. 

Trots att personalen i Annebro faktiskt menar att de har mycket resurspersonal för att vara ett 

så pass litet rektorsområde så känner de också att de inte alltid har tillräckligt med tid att lägga 

på det som de själva menar är huvuddelen i deras yrkesbeskrivning; undervisningen. Enligt 

intervjupersonerna har lärarna idag ett större socialt ansvar och de har också fler 

ansvarsområden som rör barnens omsorg; 

Ip: ”... Man har ju höga förväntningar på skolan och skolan har mycket andra 
sociala ansvar idag, mer omsorgssaker som att barnen får i sig sin frukt. 
Kanske är det lite så att man ser skolan som en förlängning av den omsorgen 
som barnen får på förskolan.” (Intervju 6) 

Intervjupersonerna som delade dessa uppfattningen påpekade dock att det inte är så att de 

tycker att omsorgsbitarna är oviktiga. De syftar istället på att de olika bitarna tar stor del av 

verksamhetens tid. Detsamma gäller när det i klasserna finns barn som inte får alla de resurser 

de kanske behöver och en utav lärarna påpekade hur stor skillnaden var mellan det de lärde 

sig på lärarhögskolan och hur det faktiskt ser ut i verkligheten; där man vill mycket, men 

hinner lite: 

Ip: ”... dessutom är det jättestor skillnad på det lärarhögskolan lär ut och så 
som det ser ut i verkligheten. Vi läste hur mycket faktakunskaper som helst och 
sen när man kom ut och började jobba så insåg man att det var det sociala som 
egentligen var viktigast, inte all svenska och SO. Jag kommer ihåg när jag gick 
på högskolan och hela tiden tänkte: varför gör inte lärare så, eller varför gör 
inte lärare såhär? Sen kom jag ut i verkligheten och insåg: när skulle vi ha tid 
till det?” (Intervju 8) 

Lösningen på problemen tycks vara mer resurser och mer stödpersonal; då kan lärarna 

fokusera på undervisningen samtidigt som alla barn faktiskt får det stöd de behöver för att 
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tillgodose sig all kunskap. I nedanstående citat diskuteras just lärarnas fokus på undervisning, 

bristen på resurser och kommunens prioriteringar; 

Ip: ”Jag hoppas att lärarna kommer att kunna fokusera mer på lärandet i 
framtiden. Att det kommer mer kuratorer och annan personal som kan 
underlätta i det sociala och att allt inte läggs på lärarna. Men såna resurser 
kostar, och när kommunen har hand om skolan så prioriterar man bort det är 
tänker att lärarna kan ta hand om allt. Kommunen sparar alltid och det kommer 
den nog alltid att göra. Med allt pappersarbete så måste man ta tid från något 
annat, och har man då många barn som behöver extra resurser så är det ju ofta 
dom som blir lidande. Det är alltid dom som är svaga som får lida, även om vi 
trots allt har ganska mycket tillgodosett med resurspersonal och speciallärare.” 
(intervju 4) 

Att synen på lärare och annan pedagogisk personal förändrats är tydlig, både om man tittar till 

de faktiska förändringar som gjorts inom skolväsendet och till vad intervjupersonerna i denna 

studie sagt. Men det blir också tydligt att de yrkesverksamma pedagogerna ser att deras egen 

roll förändrats och att läraryrket idag inte ser ut så som det gjorde tidigare. Det finns inget 

fullt förtroende, det ställs krav, det läggs mer tid på dokumentering och omsorgsarbete och 

läraryrket tycks nu vara stressigare än tidigare, i alla fall om man lyssnar till personerna som 

deltagit i studien. Men det finns självklart positiva aspekter av utvecklingen, och framför allt 

inom förskoleverksamheten har pedagogerna ett allt mer positivt synsätt till sin egen 

yrkesroll. 

 Hittills har detta resultat- och analysavsnitt fokuserat på hur lärarrollen förändrats i en 

förändrad skola, med en förändrad yrkessituation. Pedagogernas uppfattningar kring 

strukturella förändringar så som målstyrning och deras förändrade professionella status har 

diskuterats och det har blivit dags att gå vidare in på hur deras yrkesroll ser ut utifrån 

samhället i stort; alltså hur deras roll som arbetare i det postmoderna samhället ter sig. 

Samhället ser idag inte ut som tidigare och osäkra anställningsvillkor och krav på flexibilitet 

som är karaktäristiskt för många olika yrkesgrupper påverkar också verksamma inom skola 

och barnomsorg. I nästa avsnitt är det just detta som kommer att diskuteras. 

 

6.3 Att arbeta i den postmoderna skolan 

Precis som i resten av samhället blir kravet på flexibilitet ständigt större i alla de pedagogiska 

yrken som i denna studie undersökts; det gäller arbetstider, förhållanden till personal, 

förhållanden till barn och förhållanden till nya ”verktyg” som används för att främja den 

pedagogiska verksamheten. I detta avsnitt kommer kravet på denna flexibilitet att diskuteras; 
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hur påverkar den yrkessituationen för de verksamma pedagogerna i Annebro rektorsområden 

och vad innebär denna flexibilitet för deras yrkesroller?  
 

6.3.1 Kravet på flexibilitet 

Flexibilitet var ett återkommande fenomen i många av de intervjuer som utfördes inför denna 

studie i lärares yrkesroller inom den moderna skolan. De intervjuade menar att det numera 

finns större krav på flexibilitet och att arbetsuppgifterna har förändrats drastiskt sedan 

tidigare.  

Ip: ”Jag tror att våra yrkesroller blivit väldigt anpassningsbara, det blåser hela 
tiden nya vindar och som yrkesgrupp har vi nog ganska lätt för att ta nya 
processer till oss. Många gånger tror jag att det är lättare för oss i förskolan att 
anpassa oss än vad det är för skolan...” (Intervju 2) 

Flexibilitet handlar inte bara om förmågan att kunna förändra sig utifrån det kravet som 

arbetsgivaren och organisationen ställer på den anställde, utan det handlar också om förmågan 

att kunna anpassa sig till nya verktyg, nya system och nya metoder för att utföra sitt arbete; ett 

utan dessa Qualis kvalitetssäkringsarbete. Och stressbördan tycks ha ökat för såväl lärare som 

andra pedagoger. Även om arbetsbördan kring Qualis var störst under själva införandet (som 

pedagogerna själva påpekar kan ju Qualis även minska arbetsbördan vid kvalitetsredovisning 

osv) så får pedagoger allt mer på sitt bord idag. 

Ip: ”Det tog upp väldigt mycket tid. Det tar tid från verksamheten och framför 
allt under själva processen innan, det kan man ju inte komma ifrån. Det kan 
stressa personalen också ju, framför allt när budgeten är dålig och man inte får 
ta in vikarier... //... Vad jag kan känna är ändå att det kanske blir mer och mer 
stressigt, ofta när du är borta får du inte sätta in vikarier och det ska hela tiden 
besparas. Dessutom blir barngrupperna bara större och större.” (Intervju 2) 

Citatet är taget från en av intervjupersonerna inom fritidsverksamheten, men liknande 

problem tas upp av personal från de andra enheterna. Flexibiliteten rör inte bara Qualis, 

personalens arbetsuppgifter förändras hela tiden och det är nya system med redovisning och 

dokumentering som införs löpande. Qualis är ett utav de senaste modellerna som personalen 

ska arbeta med och många alla intervjupersonerna påpekar hur viktigt det är att fortsätta med 

ett projekt under en längre tid för att se resultat. Samtidigt är intervjupersonerna i denna studie 

rörande överens om att Qualis med största sannolikhet inte är där för att stanna. Kanske, tror 

dem, kommer just detta kvalitetsarbete att finnas i några år, men snart lär det komma något 

bättre och då lär det bytas ut; 

Ip: ”Jag hoppas ju att Qualis kommer att utvärderas igen och att vi kommer att 
granskas fler gånger. Annars känns det ju onödigt att vi gjort det från början. 
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Detta är ju något som måste upprätthållas om det ska bli bra och ge någon 
effekt.  Men vem vet, nästa gång kanske det kommer något annat. Det är ju hela 
tiden så, och det kan jag tycka är jobbigt, att det kommer nya grejer att följa 
och vi måste hela tiden ändra på oss; vi ska jobba efter det, och vi ska jobba för 
det. Det tar ju jättemycket tid och vi får aldrig riktigt slå oss till ro. Det är klart 
att jag tycker att vi ska bli bättre, men ibland är det alldeles för stora 
förändringar som trots allt inte ger så stora resultat.” (Intervju 5) 

Ip: ” Vissa grejer måste ju få finnas kvar en lång period för att man verkligen 
ska kunna ta tag och jobba med bitarna som man såg att man behövde arbeta 
med. Sen fanns det ju punkter i Qualis som inte var så användbara kanske och 
Qualis måste ju också utvecklas. Kanske är det bättre att hålla sig ett tag till ett 
system och utveckla just det. Skulle nu Qualis fortsätta så krävs det hela tiden 
uppföljning. Det kanske inte räcker med att man ska utvärderas igen efter tre 
år. Det blir lätt så att när man blivit certifierad och tagit sig igenom nått så blir 
man nöjd och lägger det lite åt sidan. Sen när det väl är dags igen så kommer 
man på sig själv och minns vad det faktiskt var man skulle utveckla. Då jobbar 
man ju inte med det hela tiden.” (Intervju 8)  

Också fritidspedagogerna påverkas av flexibiliteten och ser stora problem i sina nya 

arbetsuppgifter. Trots att de själva ser att de kanske har lättare att anpassa sig än andra 

yrkesgrupper så ser de stora problem; arbetsuppgifterna inte bara förändras, de blir hela tiden 

fler; 

Ip: ”Om man tittar tillbaka så har ju nu fritidspedagogerna fått mycket nya 
arbetsuppgifter, dom går in i skolverksamheten under dagarna, undervisar och 
hjälper barnen där också. Det har blivit så att fritidspedagogerna bara får mer 
och mer och mer och ibland känner man sig som en hjälpande gumma, eller 
gubben i lådan. Man håller inte ordentligt i lektioner och är inte särskilt 
involverade i själva processen. Eller riktiga lektioner har man ju men inte så 
mycket svenska och matte till exempel, men hjälpa till med allt ska man. Sen 
tror jag att det beror mycket på vart man jobbar... och hur man jobbar. Jag är 
ju fritidspedagog och uppenbarligen vill jag fokusera på fritids, det är ju där 
jag lägger allt mitt krut och det är det jag brinner för. Hade jag velat vara 
lärare hade jag ju utbildat mig till det.” (Intervju 5) 

Sennett och Bauman har båda diskuterats tidigare i denna uppsats och de båda teoretikerna 

beskriver hur flexibiliteten blir en allt viktigare del för arbetaren i det postmoderna samhället. 

Trots att de främst diskuterar flexibilitet i själva anställningarna så går de också in på 

flexibiliteten i olika system på arbetsplatserna och hur arbetsuppgifterna förändras. (Sennett, 

200, Bauman, 2002). Också inom skolan är anställningsformerna många, och självklarheten 

att alltid ha arbete på sin arbetsplats är idag inte lika stor som tidigare för en del av 

pedagogerna. Men främst är det nya system, nya dokumenteringsformer och nya 

arbetsmodeller som idag är en del av pedagogernas vardag, något som de ständigt måste 

förhålla sig till. 
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6.3.2 Ökad otrygghet? 

Men engagemanget är fortfarande stort och pedagogerna som intervjuades i denna studie 

finner alla att deras arbete fortfarande är meningsfullt. I de pedagogiska yrkena är Sennetts 

teorier alltså inte kompletta när han påstår att engagemanget inom organisationer och företag 

idag krymper på grund av bristande meningsfullhet. Lärarna, förskollärarna och de övriga 

pedagogerna i Annebro känner fortfarande att det i deras yrke finns mening, vilket också 

Anders Persson såg i sin studie på ett liknande område. Dock känner många av pedagogerna 

de delar av arbetet som är meningsfullt får mindre tid och plats. När allts större fokus ligger 

på information, strukturering och kringliggande problem försvinner en del av tiden med 

barnen; och av den pedagogiska verksamheten som trots allt var anledningen till att de från 

början ville arbete med barn, 

 Att pedagogerna i dag dessutom har målen att falla tillbaka på kan också ge dem en 

känsla av ökad trygghet. Sennett och Bauman diskuterar båda otryggheten som ökar i takt 

med osäkra anställningar och låg tillit. När det kommer till säkerheten i yrkesrollen kan dock 

målstyrningen i skolan göra pedagogerna tryggare i sin yrkesroll. Många av de intervjuade 

talar just om detta, att de med hjälp av målen kan visa både kollegor, föräldrar och 

utomstående hur de arbetar på ett korrekt sätt. De känner att de nu kan visa hur de arbetar mot 

målen och på så vis också gör ett bra jobb; 

Ip: ”Sen känner i alla fall jag mig mer säker på min sak nu, och man kan 
argumentera på ett annat sätt. Vi har också fått ett annat språk som kan 
användas tillsammans för att diskutera och få folk att förstå varför vi valt att 
göra på vissa sätt.” (intervju 1) 

Men är denna känsla av trygghet, eller säkerhet, ett bevis på att pedagogerna är tryggare i sin 

yrkesroll eller att de litar mer på sin egen kompetens? Det är en fråga som kanske inte går att 

besvara genom att se till intervjuerna i denna studie. Däremot kan man se att många 

pedagoger faktiskt känner att målen ger dem något att sträva mot, och att också Qualis ses 

bland vissa av dem som en morot; det känns bra att faktiskt få ett bevis på det goda arbetet 

man gör, och dessutom tycks det vara viktigt för vissa med den ständiga utvecklingen som 

sker. Som en utav förskollärarna uttrycker det; 

Ip: ”Sen känner jag personligen att alla förändringar dessutom ger mig 
stimulans och gör att jag vill fortsätta att arbeta som förskollärare. Det blir 
utmanande och man känner att man får utvecklas.” (Intervju 1) 

Denna ständiga utveckling har alltså blivit en naturlig del av både skolan och förskolan.  
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7. Diskussion och slutsatser 

 

Det är nu hög tid för en återblick till de frågeställningar som inleder denna uppsats. Syftet var 

att undersöka hur yrkesverksamma pedagoger vid Annebro rektorsområde upplever att deras 

yrkesroller förändrats över tid; alltså att lyfta fram förändringar som följer med den moderna 

skolutvecklingen och den standardiserade kvalitetssäkringsmodellen Qualis; 

- Hur har yrkessituationen för verksamma pedagoger förändrats i ett rektorsområde där Qualis 

har införts?  

- Och hur har dessa förändringar påverkat deras yrkesroller som pedagoger? 

Rektorsområdet blev utvalt utifrån det faktum att de ligger långt fram i utvecklingen inom 

svensk skola och utifrån att de är en utav de rektorsområdena vars alla enheter blivit 

Qualiscertifierade. Under studiens gång har fokus inte enbart legat på Qualis, utan generella 

förändringar i skolväsendet. Qualis har således figurerat i intervjuerna som gjorts samtidigt 

som andra förändringar diskuterats för att få en förståelse för Qualis plats i rektorsområdet 

samt dess inverkan på personalen som arbetat med det.  

 I ovanstående analys har det diskuterats en rad förändringar i såväl arbetsuppgifter som 

yrkesroller och anställda inom både skola, fritidshem och förskola känner att skolan har 

förändrats mycket de senaste åren. Qualis i sig anses inte ha påverkat yrkessituationen 

drastiskt, däremot ser intervjupersonerna Qualis som en del av den utvecklingen som setts i 

skolväsendet de senaste åren.  

 Diskussionerna i resultat och analysavsnittet har följt de i teoriavsnittet; 

nyinstitutionalism, läraryrket som profession och pedagoger som arbetare i det postmoderna 

samhället och yrkessituationen har genomgåt stora förändringar i Annebro rektorsområde. 

Lärarna, liksom de andra pedagogerna, har idag fler och mer avancerade yrkesuppgifter och 

kraven på kvalitetsredovisning och ständig dokumentation påverkar dem i deras yrkesroller. 

Deras uppgifter och roller ser idag inte ut som de gjort tidigare och detta medför en viss stress 

för pedagogerna i fråga. Samtidigt vill man utvecklas, och man vill inte nöja sig med att bara 

ta hand om barnen. Intervjupersonerna i denna undersökning ser utveckling som något 

positivt, så länge modellerna och arbetet får den uppföljning som krävs för att arbetet faktiskt 

ska bli bättre. De är också överens om att skolan och pedagogerna idag måste arbeta mer för 

att marknadsföra sig själva. Oavsett om detta är positivt, eller negativt, är det idag ett måste 

för att bli accepterade som en bra skola; både i föräldrars, barns och skolverkets ögon. Hög 

kvalitet är således viktigt för pedagogerna i Annebro och ordet är något man talar om mycket. 
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Förskolepersonalen som medverkat i denna studie känner att läroplanen har gjort att deras 

yrke på ett nytt sätt uppmärksammats, samtidigt som lärarna känner att deras status sjunkit. 

Men har målstyrningen gjort att pedagogerna känner sig mer professionella i sitt arbete och 

allt säkrare på sin sak? Även om målstyrningen gör att kontrollerna blir fler och att ständig 

utvärdering krävs för att de ska kunna hålla ryggen fri så känner många pedagoger att de nu är 

bättre på att argumentera för sin sak. Utifrån resultaten i denna studie går det att konstatera att 

yrkesgruppen lärare, förskollärare och fritidspedagoger i den grundläggand bemärkelsen 

kanske inte kan ses som professioner. Den autonomi som krävs för att en yrkesgrupp ska 

räknas som just en profession saknas och ifrågasättandet på pedagogerna är som kunnat 

utläsas genom empirin i studien stort. Lärarna känner inte att de har allmänhetens förtroende 

och de känner att de ständigt blir ifrågasatta, då anser de det vara skönt med målstyrning 

eftersom man kan peka på hur man faktiskt uppfyllt de kraven som man måste. 

 Inom andra yrkesgrupper visar teorin på att tilliten till ledning och arbetsplats minskar i 

det postmoderna samhället; att engagemanget hos anställda blir mindre då de inte längre ser 

samma mening i sin yrkesutövning. Detta är dock något som enligt resultaten i denna 

undersökning inte stämmer in på pedagogerna i Annebro rektorsområde. De finner fortfarande 

stor mening i sitt arbete och är måna om att utvecklas för att ge barnen en så bra grund som 

möjligt att stå på. 

 Så visst ha yrkesrollerna förändrats och pedagoger är idag inte bara pedagoger. Det finns 

idag diskussioner om att införa lärarlegitimation, om att ta bort en del av den förtroendetid 

som lärare idag har och att genomföra förändringar i lärarutbildningen och detta är alla saker 

som diskuterades av pedagogerna. Att läraryrket är ett yrke i förändring är bara att konstatera 

och vad framtiden har att bringa kvarstår att se. 

 Redan inledningsvis påpekades det faktum att kravet på kvalitetsredovisning och Qualis 

inte i denna uppsats diskuteras som kontrollmekanismer eller genom markperspektiv. Jag 

skulle dock i detta avslutande avsnitt vilja peka på intresset att faktiskt diskutera dessa 

aspekter vidare. Det skulle vara intressant att analysera hur kvalitetsredovisningarna fungerar 

som övervakningssystem från staten och skolverkets sida. Och det skulle vara intressant att se 

Qualis ur ett perspektiv där arbetsgivaren/rektorn får möjlighet att kontrollera sina anställda 

på ett effektivt sätt. Detta är frågor som jag gärna diskuterat vidare, men som på grund av 

platsaspekterna inte kunde diskuteras uttömmande i denna uppsats. Här finns alltså 

möjligheter till fortsatt forskning, eller i alla fall till fortsatt diskussion. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide 
 

Bakgrundsfrågor om intervjupersonens anställning, frågor om intervjupersonens syn på 
kvalitet och frågor angående Qualis rent generellt: 

Berätta lite om din yrkesbakgrund?  
- Utbildning, antal år i tjänst, antal år i Annebro rektorsområde, befattning 

Vad innebär ordet kvalitet för dig? 
- Hur ser du på ordet, var är kvalitet viktigt inom skola/förskola, är det något du ofta reflekterar över? 

Hur tycker du processen varit när ni nu inför Qualis på er skola/förskola? 
- Har du känt dig delaktig, har ni fått tillräckligt med information och stöd?  

Vilka förändringar har du sett i verksamheten? 

Vilka positiva aspekter kan du se i arbetet mot/med Qualis? 

Vilka negativa aspekter kan du se i arbetet mot/med Qualis? 

 

Frågor med inriktning på yrkesroll, arbetsuppgifter och Qualis påverkan på intervjupersonens 
arbetsuppgifter såväl som yrkesidentitet: 

Hur har Qualis påverkat din yrkessituation? 
- Stress, arbetsbörda, relationer till dina kollegor, relationer till barnen, ditt sätt att se på din roll som pedagog och ditt 
arbete i stort? 

Tror du att det sett annorlunda ut ifall ni som arbetar i rektorsområdet själv fått vara med och 
utveckla er kvalitetssäkring? 
- Hur har ni påverkats av att modellen redan är färdigställd, passar den in i er verksamhet? 

Hur har din yrkesroll påverkas i stort sedan du började arbeta? 
- Har du sett en stor förändring, upplever man faktiska skillnader i verksamheten när läroplaner och styrdokument 
förändras? Hur upplever du detta? 

Hur ser du på framtiden inom ditt yrke? 
- Kommer det förändras igen? Känner di dig säker i din yrkesroll? Är det lätt att anpassa sig? Tror du att Qualis kommer att 
vara en del av er verksamhet länge? 
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Bilaga 2: Slutomdöme Dösjebro förskola 
(Från Granskningsrapport Förskola, Dösjebro förskola: Kävlinge, 2009) 

 
Dösjebro förskola håller en hög och ganska jämn kvalitet vid granskningen och når 88 poäng. 
Förskolan placerar sig på steg 3 inom ett granskningsområde men når på samtliga övriga 
områden en högre placering och blir därmed certifierad enligt Qualis´ certifieringsmodell.  
 
Styrkor  
Förskolans starkaste områden som är viktiga att bevara och vidareutveckla:  
 
- Trygghet och trivsel: Förskolans värdegrund är tydligt avläsbar i alla viktiga dokument, i det 
dagliga arbetet, i pedagogernas förhållningssätt och i umgänget mellan barn och vuxna. Här 
finns förskolans starkaste område.  
- Resursutnyttjande: Förskolan har välutvecklade system och rutiner som kännetecknar god 
hushållning, ansvar på flera nivåer och hög grad av delaktighet.  
- Image: Det välförtjänt goda rykte som förskolan har arbetat upp under senare år tillmötesgår 
föräldrarnas högt ställda krav och ger goda förutsättningar för förskolans fortsatta utveckling 
och en god ekonomi.  
 
Förbättringsmöjligheter  
De områden som förskolan främst behöver utveckla är:  
 
- Delaktighet i lärprocessen: Barnens delaktighet kan utvecklas mera. Med en förankrad 
portfoliometodik hos all personal kommer barnen i större utsträckning än idag ha goda  
förutsättningar att också bli medvetna och delaktiga i dokumentationen och i sitt lärande.  
- Arbetssätt och pedagogroll: Dokumentation och utvärdering av arbetet på avdelningarna bör 
omfattas av samtliga pedagoger. Utvärderingarna kan utvecklas från beskrivningar kring ”vad 
man gjort” till att redovisa ”vad det givit för resultat” i barngruppen.  
- Styrning och ledarskap: Det pedagogiska ledarskapet på lagledarnivån bör utvecklas och 
fördjupas för att ledningens strategier ska få fullt genomslag i verksamheten.  
Granskningsområdet är förskolans viktigaste utvecklingsområde och utgör lite av en 
grundbult för en fortsatt god utveckling.  
- Kompetens: Former för uppföljning och tillämpning av genomförda 
kompetensutvecklingsinsatser bör ske regelbundet så att den omfattande 
kompetensutvecklingen kan få starkare genomslag i hela personalgruppen.  
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Bilaga 3: Slutomdöme Annebro Rektorsområde (Skolor) 
(Från Granskningsrapport Skola, Annebro ro, 2008) 

 
Skolan uppvisar en god kvalitet idag och med en prognos som pekar mot en kontinuerlig 
kvalitetshöjning, som framgår av våra kommentarer till de olika områdena. Skillnaderna 
mellan de olika delkriterierna ligger mellan steg 3, avseende elevernas ansvar för eget lärande, 
arbetssätt och lärarroll samt kunskaper och färdigheter och steg 7 (Trygghet och trivsel) Totalt 
når skolan 87 poäng och blir således certifierad enligt Qualis certifieringsmodell Skolans 
starkaste områden finns inom följande områden  
- Trygghet och trivsel  
- Styrning och ledarskap  
- Kompetens  
- Resursutnyttjande  
 
Skolans har många inarbetade metoder och rutiner för att arbeta med området trygghet och 
trivsel. Det finns tydliga strategier för ett ledarskap på samtliga nivåer. Skolans metoder för 
att utveckla och förbättra kvaliteten inom alla områden är tydliga. Det gäller även 
kompetensutvecklingsbehovet både på individ- och skolnivå. Skolan utnyttjar sina resurser på 
ett föredömligt sätt så att alla upplever att de har de resurser som de behöver. Skolans 
förbättringsområden finns inom följande områden  
- Elevernas ansvar för eget lärande  
- Arbetssätt och lärarroll  
- Kunskaper och färdigheter  
 
Inom området ansvar för eget lärande bör skolan arbeta med att skapa en tydligare koppling 
mellan elevens individuella utvecklingsplan och hur denna ska styra elevens lärande. När det 
gäller arbetssätt och lärarroll är det utvärderingsformerna av arbetssätt och arbetsformer som 
bör vidareutvecklas och förbättras. Avseende kunskaper och färdigheter är det viktigt för 
skolan att arbeta vidare med utvecklingen inom detta område. Eleverna måste förbättra sin 
kunskap om vilka mål som gäller samt vilka kunskaper de ska ha efter ett visst arbetsmoment. 
Vidare måste bedömning och utvärdering tydligare hjälpa eleverna att få kunskap om vilken 
förståelse och vilka färdigheter de uppnått. Skolledningen nämner att skolan ska arbeta mer 
med portfolio för att underlätta denna kommunikation. Avslutningsvis vill vi rikta ett stort 
tack till alla på skolan för ett mycket trevligt och hjälpsamt bemötande. Vi vill särskilt tacka 
skolledningen för den utomordentliga dokumentation vi fick oss tillsänt före vårt besök. Vi 
kände oss verkligen varmt välkomnade och mottagna på skolan. 
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