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Title in English 

The art of fulfilling 950 goals: A critical discourse analysis of the Swedish 

National Agency of Education's advices pertaining the systematic quality work. 

 

Sammanfattning 

Ökad kvalitet har blivit ett ledord i strävan efter skolutveckling. För att höja skolväsendets 
kvalitet utgav Skolverket "Allmänna råd med kommentarer, Systematiskt kvalitetsarbete – för 
skolväsendet". Skolverket menar att skolor måste sträva efter en högre måluppfyllelse för att 
uppnå kvalitet, en måluppfyllelse som utgår ifrån 950 nationella mål sammanlagt. Samtidigt 
visar aktuella undersökningar att den omfattande målstyrningen har resulterat i ett 
försvagande av lärarprofessionen vilket har haft negativa konsekvenser i skolverksamhetens 
kvalitet och elevresultat. Mot bakgrund av detta var studiens syfte att problematisera 
kvalitetsdiskursen och kritiskt analysera det systematiska kvalitetsarbetet i skolväsendet som 
är en viktig del i målstyrningens genomförande. Detta gjordes utifrån kvalitetsarbetets styr-
dokument med utgångspunkt i vad argumenten för kvalitetsarbetet var, hur kvalitet 
definierades och vad dokumentation har för betydelse för kvalitetsarbetet. Då syftet med 
studien var att problematisera och kritiskt granska målstyrningen analyserades studiens 
frågeställningar med en kritisk diskursanalys. Resultatet visade att argumenten för att bedriva 
det systematiska kvalitetsarbetet huvudsakligen var för att skolor skulle uppfylla de nationella 
målen. Måluppfyllelse menar Skolverket bidrar till en likvärdig skola för samtliga elever. 
Kvalitet definierades även utifrån hur väl skolverksamheten uppnår måluppfyllelse, desto 
högre måluppfyllelse desto bättre kvalitet. Dokumentationens betydelse för kvalitetsarbetet var 
att det säkerställer att skolverksamheten arbetar utifrån de nationella målen och strävar efter 
måluppfyllelse. Följaktligen var studiens tre frågeställningar interrelaterade med utgångspunkt 
i måluppfyllelse. Målstyrningen, som det systematiska kvalitetsarbetet är en del av, blir 
följaktligen ett medel för staten att styra och kontrollera skolväsendet. 

 

Nyckelord: Dokumentation, likvärdighet, makt, måluppfyllelse 
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Inledning 

Skolreformer är ett återkommande inslag i skolans historia i syfte att utveckla 

skolan och förbättra kvaliteten. En omfattande svensk skolreform skedde i 

början av 1990-talet och utgick ifrån den privata marknadens modell "New 

Public Management". Detta resulterade i organisatoriska och styrnings-

relaterade förändringar där skolan kommunaliserades och styrsystemet 

ändrades. Staten ansvarade för att uppge skolans mål varpå skolor gavs 

utrymme att anpassa målen utefter lokala förhållanden. Måluppfyllelsen skulle 

därefter kontrolleras med utgångspunkt i en oprövad idé inom skolväsendet: 

att styra med mål och uppföljning av resultatet (Lindgren, 2014; Lundström, 

2015; Stenlås, 2009). Visionen var att reformen skulle utveckla skolan där 

begreppet kvalitet var centralt. Kvalitet är ett mångfacetterat begrepp vars 

innebörd ofta är otydlig trots dess frekventa närvaro i den offentliga debatten. 

Bergh (2011) beskriver kvalitet som en global trend som har blivit ett styrande 

argument för skolutveckling i det svenska skolväsendets styrdokument. I syfte 

att utveckla skolan har Skolverket (2015) givit ut "Allmänna råd med 

kommentarer, Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet". Råden 

innefattar samtliga skolformer och omfattar alla som arbetar i skolan. I råden 

relateras kvalitet med uppfyllelse av de nationella målen, mål som Lundström 

(2015) estimerar vara 950 mål sammanlagt. En hög uppfyllelse av dessa mål 

menar Skolverket (2015) utvecklar skolan och höjer kvaliteten. 

Målstyrningen har däremot resulterat i att lärarprofessionen har 

försvagats och att lärare upplever att de har minskat inflytande över sina 

arbeten, något som påverkat skolväsendets kvalitet negativt. Stenlås (2009) 

fastslår detta i sin rapport till Regeringskansliet där han har granskat 

skolreformens konsekvenser för läraryrket de senaste 20 åren och menar att 

reformen inneburit en ökad reglering av lärarnas arbetsförhållande. Den hårda 

styrningen och kontrollen har bidragit till lärares missnöje och kontra-

produktiva följder i undervisningen. Skolverkets (2015) allmänna råd ses som 

en respons till de sjunkande elevresultaten och den bristande likvärdigheten i 

elevers prestationer då olika skolor har jämförts (Lundström, 2015). Samtidigt 

uppmärksammar Lärarförbundet (2017) allt oftare nya undersökningar som 

synliggör det ökade antalet stressade och sjukskrivna lärare, vilket i sin tur 
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påverkar elevers resultat negativt (jmf. Lindgren, 2014; Lundström, 2015; 

Widén, 2010). Sålunda har målstyrningen av skolväsendet resulterat i negativa 

följder som sänkt skolans kvalitet. 

Mot bakgrund av det ovan diskuterade är syftet med denna studie att 

problematisera skolväsendets måluppfyllelse som är Skolverkets (2015) 

utgångspunkt i skolutvecklingen. Eftersom måluppfyllelse är kvalitetens 

bedömningsgrund kommer problematiseringen att utgå ifrån en analys av 

Skolverkets allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet. Analysen 

undersöker argumenten för att bedriva kvalitetsarbetet, hur  kvalitet definieras 

samt vilken betydelse dokumentation har för detta arbete. Flera analyser har 

gjorts av styrdokumenten för det systematiska kvalitetsarbetet i det svenska 

skolväsendet med varierade metoder. Bergh (2011) har gjort en historisk och 

lingvistisk analys av kvalitetsarbetets styrdokument, Lundström (2015) en 

programteoretisk analys av arbetet och Lindgren (2014) har diskuterat 

kvalitetsmätningen i skolväsendet kritiskt och ifrågasättande. Jag har däremot 

inte funnit en kritisk diskursanalys (KDA) av det systematiska kvalitetsarbetets 

styrdokument. En KDA av det kan bidra med en ökad kritisk förståelse av 

kvalitetsbegreppets rådande implicita innebörd av statlig styrning och kontroll 

av skolväsendet. Eftersom kritiken riktas mot målstyrningen kommer styr-

dokumenten att analyseras utifrån maktteorier och tillhörande begrepp som 

diskurser, styrning, självreglering, ansvarsutkrävande och dokumentation. 

Kritiken är högst aktuell med hänsyn till den ökade efterfrågan av kvalitet, vars 

aktuella innebörd behöver problematiseras för att bana vägen för pedagogiska 

innebörder av begreppet som kan understödja skolutveckling. 

 

Syfte och frågeställningar 

Med utgångspunkt i styrdokumenten om det systematiska kvalitetsarbetet för 

skolväsendet är syftet med studien att problematisera målstyrningen av skolan 

utifrån kvalitetsdiskursens givna innebörd. Problematiseringen görs med 

avseende på vilka argument som formuleras för att bedriva kvalitetsarbetet, hur 

kvalitet definieras samt vad dokumentation har för betydelse arbetet. 

Förhoppningen är att den kritiska analysen av målstyrningen bidrar till en ökad 
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medvetenhet om konsekvenserna av måluppfyllelse som den adekvata metoden 

för att höja kvaliteten i skolan. Följande frågor har varit vägledande för studien: 

1. Vilka är argumenten för att bedriva det systematiska kvalitetsarbetet i 

skolan? 

2. Hur definieras kvalitet i det systematiska kvalitetsarbetet i skolan? 

3.  Vad har dokumentation för betydelse i det systematiska kvalitetsarbetet 

i skolan och varför? 

 

Teori, begreppsdefinition och tidigare forskning 

I syfte att analysera styrdokumentens argument för det systematiska kvalitets-

arbetet, definitionen av kvalitet samt dokumentationens betydelse för arbetet, 

diskuteras inledningsvis teori, begreppsdefinition och tidigare forskning 

relaterade till studiens syfte och frågeställningar.  

 

Styrdokument som förmedlare av statliga mål 

Styrdokument är öppna statliga handlingar med syftet att styra verksamheter i 

den offentliga sektorn. Freeman och Maybin (2011) utförde en omfattande 

internationell systematisk kunskapsöversikt av policyforskning för att närmare 

definiera styrdokument och förtydliga dess ändamål. Resultatet av översikten 

visar att en övervägande del av policyforskning analyserar styrdokument 

utifrån att de är statliga ombud inom avgränsade fält. De bedöms vara menings-

bärare och förmedlare av avsikter, mål och förslag. Freeman och Maybin 

konkluderar att inom policyforskning analyseras styrdokument främst utifrån 

dess innehåll och relation till andra dokument, vetenskapliga teorier, 

alternativa normativa synsätt eller empiriska data. En analysmetod av styr-

dokumenten som författarna diskuterar är kritisk teori där styrdokument 

betraktas vara texter som förstärker diskurser i behov av analys. I det 

sammanhanget ansågs styrdokumenten bidra till att reproducera normer, 

tankemönster och fakta. Författarna menar att utsträckningen av dokumentens 

styrning mestadels är dold och behöver synliggöras med ingående analys som 

tydliggör dess ändamål. 
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 Skolväsendet är en del av den offentliga sektorn som har specifika 

styrdokument där begreppen kvalitet och måluppfyllelse har fått allt större 

utbredning. Bergh (2011) diskuterar denna utbredning i sin analys av kvalitet-

begreppets bakgrund och pekar på internationell forskning som skildrar 

kvalitetarbetets spridning både nationellt och internationellt. Målstyrningen 

har en framträdande roll i utformningen av den rådande kvalitetsdiskursen, 

vilket har resulterat i ökad statlig styrning, minskad lokal styrning och 

försvagning av lärarprofessionen. En kritisk analysmetod av styrdokumenten 

är sålunda relevant för att förstå hur den rådande kvalitetsdiskursen i det 

svenska skolväsendet har formats och drivits. Analysen görs utifrån hur kvalitet 

definieras samt argumenteras för, vilket berör studiens två första fråge-

ställningar. Kvalitetsdiskursen påverkas i stor utsträckning av styrdokumenten 

för det systematiska kvalitetsarbetet där målstyrningen är central. 

 

Allmänna råd som förmedlare av statliga mål 

Skolverket är en statlig förvaltningsmyndighet som strävar efter skolutveckling 

genom det systematiska kvalitetsarbetet, något de menar stödjer en likvärdig 

utbildning. Med utgångspunkt i skollagen utgav Skolverket "Allmänna råd 

med kommentarer, Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet" år 2015. 

Det systematiska kvalitetsarbetet grundas på styrdokument som omfattar 

lagar, stödmaterial och allmänna råd. Kvalitetsarbetet beskrivs som: "En 

arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig. Skollagens krav på 

systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter 

systematiskt och kontinuerligt ska följa upp verksamheten, analysera 

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

utveckla utbildningen" (Skolverket, 2015, s. 2). I beskrivningen av kvalitets-

arbetet redogörs även för arbetets mål och uppmaningen om att arbetet ska 

dokumenteras. Eftersom kvalitet är ett mångfacetterat begrepp som resulterar 

i varierade handlingar behöver dess särskilda betydelse i skolväsendet 

analyseras. Kvalitet är inte är ett begrepp vars betydelse går att förstå utan 

kontext, varför en diskussion om diskurser är relevant för att underbygga 

analysen av det systematiska kvalitetsarbetet som avser att utveckla skolan. 
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Diskurser och konstruktioner av det sociala livet 

En diskurs kan beskrivas som en social text där språket påverkar hur vi handlar. 

Alvesson och Sköldberg (2017) pekar på denna innebörd och menar att alla 

former av språkbruk är en del av de sociala sammanhangen. Därför är diskurs 

ett brett begrepp som innefattar hur människor talar om omvärlden och hur det 

sedan resulterar i särskilda handlingar. Bryman (2011) tolkar begreppet 

likasinnat och menar att specifika uppsättningar av språkliga kategorier 

påverkar hur människor förhåller sig till, beskriver och uppfattar objekt. Detta 

resulterar i att diskursen skapar en version av objektet som i sin tur 

konstituerar den.  

Gill (2000) identifierar fyra huvudteman i analysen av diskurser som 

dennas studie utgår ifrån: 

1. Diskurs som ett tema i sig.  

Kvalitetsdiskursen är denna studies utgångspunkt utifrån hur den beskrivs i 

styrdokumenten och vad beskrivningen har för följder i skolväsendet. 

2. Språket är konstruerat och konstruerar.  

Sättet att tala om kvalitet är konstruerat utifrån styrdokumenten eftersom den 

statliga beskrivningen av den är bindande att följa. Detta påverkar hur skolor 

måste tolka och förstå kvalitet. 

3. Diskurser som medel för att åstadkomma specifika handlingar.  

Kvalitetsdiskursen resulterar i specifika handlingar. Språkliga uttryck där 

kvalitet, likvärdighet och skolutveckling utgår ifrån måluppfyllande resulterar i 

skolors strävan efter att uppfylla de nationella målen. 

4. Retoriskt organiserande bakom diskursen.  

Styrdokumenten som påverkar kvalitetsdiskursen legitimerar en beskrivning 

av kvalitet i skolväsendet. 

Dessa fyra teman är värdefulla verktyg i analysen av kvalitetsdiskursen i 

styrdokumenten och besvarandet av studiens frågeställningar. De kan bidra till 

förståelsen av argumenten för och definitionerna av kvalitet, samt hur detta 

resulterar i ökad dokumentation. Förståelsen kan bidra med insikter om 

sambanden mellan den rådande kvalitetsdiskursen och hur den relaterar till 
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målstyrningen och försvagningen av lärarprofessionen. Då kvalitetsdiskursen 

är studiens tema, är det väsentligt att diskutera begreppet kvalitet i ett större 

sammanhang, för att senare integrera det i analysen av kvalitetsdiskursen med 

ovanstående teman. 

 

Kvalitetsdiskursen i skolväsendet 

Kvalitet är ett efterfrågat inslag i den offentliga sektorn som eftersträvas allt 

mer, men vars specifika innebörd är abstrakt. Lundström (2015) menar att 

strävan efter kvalitet härrör från en större kontext då Sverige påverkats av den 

internationella västerländska trenden där kvalitet används som ett strategiskt 

verktyg som även omfattat skolväsendet. Han härleder trendens ursprung till 

början av 1990-talets reformer där decentralisering och målstyrning krävde 

utvärdering och kontroll för att säkerställa måluppfyllandet. Åtskilliga metoder 

användes för detta ändamål där kvalitet var ledordet. Lundström (2015) 

diskuterar även hur detta yttrar sig i åtgärder som kvalitetsförsäkringar, 

kvalitetsgranskningar, kvalitetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete. 

Bergh (2011), Lindgren (2014) och Lundström (2015) problematiserar 

begreppets utbredda användning och menar att kvalitetsbegreppet har 

utvecklats till ett tomt ledord i skolutvecklingen, men däremot fått ett ordentligt 

fäste i styrdokument. De belyser begreppets mångtydighet, men menar 

samtidigt att begreppet vid en närmare undersökning kan bli meningsfullt. Det 

blir meningsfullt då kvalitetsbegreppet tillförs ett specifikt innehåll i ett särskilt 

sammanhang. I skolväsendet är det styrdokumenten som tillför det abstrakta 

kvalitetsbegreppet med innehåll som utgår ifrån de nationella målen vilket 

förtydligar dess innebörd. Således är det efterfrågade kvalitetsbegreppet något 

som inledningsvis ter sig sakna särskild innebörd, men vars innebörd 

förtydligas vid kontextualisering.  

På grund av kvalitetsbegreppets breda spridning och bristen på en 

enhetlig förståelse av dess innebörd, behövs en tydlig definition av kvalitet för 

att utveckla skolan och bemöta den anförda skolproblematiken med annat än 

ökade krav på måluppfyllelse. Moss, Dahlberg och Pence (2000) genomförde 

därför en internationell forskningsöversikt om innebörden av kvalitet och drog 

följande slutsatser: 
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- Behovet av att identifiera definitionsprocessen av begreppet kvalitet och vilka 

som är involverad i den processen. 

- Förståelsen av att kvalitet är ett subjektivt, värdegrundat, relativt och 

dynamiskt begrepp med skiftande tolkningsperspektiv. 

- Uppmaningen till att kvalitetsarbeten behöver kontextualiseras och att 

olikheter bör tillåtas. 

Kvalitet är således ett abstrakt och mångfacetterat begrepp vars definition och 

bakomliggande orsak är i behov av analys för att ernå en medveten hållning till 

kvalitet.  

Kvalitetsbegreppet har olika betydelser beroende på dess kontext varpå 

betydelsen likaså kan variera i den särskilda kontexten. Bergh (2011) har, i linje 

med Moss et al. (2000) slutsatser, gjort en analys av det svenska systematiska 

kvalitetsarbetet i skolväsendet under perioden 1990-2010. En lingvistisk och 

historisk analys utfördes för att identifiera vilka egenskaper som inkluderas i 

begreppet och vad argumenten för dem är. Berghs slutsatser från analysen 

delas upp i fyra kategorier som kan flätas samman i konkreta kontexter: 

1. Utbildningskvalitet, vilket inkluderar betydelser relaterade till utbildning 

som kunskap och demokrati. 

2. Resultatbaserad kvalitet, vilket är begränsat till de aspekter som kan mätas, 

likt betyg och nivån av måluppfyllelse i de olika skolämnena.  

3. Marknadskvalitet, vilket redogörs i ekonomisk tillväxt samt internationella 

jämförelser och policydokument. 

4. Systematisk kvalitet, vilket omfattar utbildningssystem, effektivitet och 

rättssäkerhet. Detta inkluderar kvalitetskontroller, inspektioner, lokala 

kvalitetsrapporter, dokumenterade utvärderingar med mera. 

Dessa kategorier kommer att vara en del av studiens analysverktyg för att 

identifiera och kategorisera argumenten för samt definitionen av kvalitet i 

skolans styrdokument, vilket är relaterat till studiens två första 

frågeställningar. Kategorierna kommer även att brukas i analysen av 

dokumentationens betydelse i kvalitetsarbetet, vilket är relaterat till studiens 

tredje frågeställning. Kvalitetsarbetet strävar efter att höja kvaliteten och är en 

viktig del i genomförandet av målstyrningen och kan således resultera i 
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försvagandet av lärarprofessionen som har negativa följder i undervisningen 

och följaktligen sänker kvaliteten istället för att höja den (jmf. Lindgren, 2014; 

Lundström, 2015; Stenlås, 2009; Widén, 2010). Den nuvarande kvalitets-

diskursen brister uppenbarligen i allt större utsträckning och den innebörden 

som begreppet har fått i dagens skolväsende främjar inte skolutvecklingen. Mot 

den bakgrunden blir en KDA av den rådande kvalitetsdiskursen relevant. 

 

Kritisk diskursanalys av styrdokumentens kvalitetsdiskurs 

Språkets betydelse och dess inverkan i det sociala livet diskuteras allt mer i den 

pedagogiska debatten så till den grad att det hävdas att sociala förändringar är 

diskursdrivna. Taylor (2007) diskuterar detta i hennes KDA av den omfattande 

skolreformens policydirektiv i Australien och synliggör hur språket formas och 

kontrolleras i syfte att uppnå statliga mål. Detta tydliggörs i skolväsendet där 

styrdokumenten förmedlar de statliga nationella målen som ska reultera i 

specifika handlingar. Med hänsyn till dessa handlingar, har styrdokumenten 

kritiserats för dess dolda skildringar som påverkar skolans meningsskapande 

samt den frekventa förekomsten av vaga begrepp (Clarbotch, 2009). 

Måluppfyllelse är ett liknande vagt begrepp som trots dess otydlighet är 

utgångspunkten för bedömningen av skolverksamheters kvalitet. De svenska 

nationella målen, som estimeras vara 950 mål sammanlagt (Lundström, 2015), 

påverkar lärares meningsskapande eftersom målen ska tolkas och tillämpas 

autonomt, men bedömas utifrån nationella bedömningsmått. Mot denna 

bakgrund kommer kvalitetsdiskursen i styrdokumenten för det systematiska 

kvalitetsarbetet att analyseras för att kritiskt beskriva och problematisera hur 

den statliga skildringen av kvalitet inte nödvändigtvis leder till höjd kvalitet, 

däremot till utökad statlig makt. KDA är en adekvat analysmetod för detta i 

syfte att uppnå sociala förbättringar (Mullet, 2018; Taylor, 2007). Eftersom 

skolväsendet är ålagt att agera utifrån den rådande kvalitetsdiskursen, som 

drivs utifrån de nationella målen, blir det aktuellt att även diskutera makt-

teorier som den kritiska diskursanalysen tillämpar i analysen. 
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Maktutövandet i skolväsendet 

I KDA är maktperspektivet en central utgångspunkt där makt och kunskap är 

nära relaterade, något som tydligt synliggörs i skolväsendet. Innebörden av 

kunskap definieras av statliga styrdokument som skolor är ålagda att följa. 

Alvesson och Sköldberg (2017) menar att de olika kunskapsämnena tjänar 

makten då de förtydligar vilken kunskap som är eftersträvansvärd. Den 

önskvärda kunskapen förstärks därefter med hjälp av statliga institutioner som 

kontrollerar skolans uppfyllelse av kunskapsmålen. Då kvaliteten bedöms 

utifrån skolverksamhetens måluppfyllelse blir relationen mellan makt och 

kunskap uppenbar, eftersom styrdokumenten definierar vad kunskap är. I 

Howarths (2010) artikulering av ett hegemoniskt förhållningssätt till kritiska 

studier av politiskt beslutsfattande praktiker tydliggör han hur maktutövning 

förutsätter att den styrde försvagas och har minskade möjligheter till kontroll 

för att möjliggöra styrningen (se även Niesche, 2010). I detta sammanhang kan 

det förstås utifrån skolors bristande möjlighet att bedriva undervisning med 

utgångspunkt i annat än de nationella målen, eftersom styrdokumenten är 

bindande och tillämpningen av dem kontrolleras noggrant av statliga 

myndigheter. Detta synliggör maktens avgränsning av kunskap och dess 

påverkan på skolans undervisning som utgår ifrån de nationella målen. 

 Mot bakgrund av maktens relation till kunskap analyseras kvalitets-

diskursen för att besvara studiens frågeställningar. Nationella mål definierar 

vilken kunskap som är legitim i skolväsendet varefter kvaliteten argumenteras 

för och bedöms utifrån dokumentationens underlag. Skolmyndigheter 

använder därav kvalitetsdiskursen som verktyg för att styra skolutvecklingen i 

önskad riktning, vilket gör begreppet styrning användbart i analysen. 

 

Styrning och självreglering som maktverktyg 

Begreppet styrning syftar på reglering av regleringen, att den som styr och den 

som blir styrd är två sidor av samma mynt. Niesche (2010) utvecklar begreppet 

i sin fallstudie av två australienska skolor i syfte att synliggöra hur rektorer 

används som subjekt för den statliga maktutövningen av skolväsendet. Genom 
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att skolor och lärare reglerar sig själva förlitar sig staten på att de bedömer och 

utvärderar sig själva för att förbättras och effektiviseras. Således relateras inte 

styrning och reglering endast till hur staten kontrollerar befolkningen utan 

även hur individer kontrollerar sig själva. Colebatch (2009) diskuterar 

begreppet styrning i förhållande till analys av styrdokument och belyser 

åtskilliga kännetecken för begreppet. Bland dessa kännetecken är otydligheten 

av ansvarsområden, autonom självorganisering och styrning i form av 

vägledning och råd istället för befallningar. Följaktligen sker den statliga 

maktutövningen på subtila sätt som därutöver skildras i positiva termer, något 

som underlättar de styrdas självreglering. 

Nutida styrningsmetoder och självregleringar kan förstås utifrån 

decentraliseringen som resulterade i nya former av maktutövning. 1990-talets 

skolreformer omvandlade den tidigare detaljstyrningen till målstyrning,  vilket 

i sin tur åtföljdes av en granskningskultur. I sin rapport om skolreformens 

konsekvenser pekar Stenlås (2011) ut målformulering och granskning som 

statens viktigaste styrmedel. Den centrala tanken är att granskningen av 

måluppfyllelsen bidrar med kunskap som kan utveckla skolan i framtiden. 

Widén (2010) analyserar likaså politiska projekt i det svenska skolväsendet år 

1960-1995 och identifierar även styrningens nya metoder i den moderna 

epoken. Han menar att metoderna tillämpas med hjälp av institutioner som 

sjukhus, fängelser och skolor i disciplinerande ändamål. Skolväsendet pekas ut 

som den kraftigaste disciplineringsinstitutionen som kontrollerar medborgare 

och påverkar dem i en statligt önskad riktning. Maktaspekterna inom skol-

väsendet synliggörs enligt Widén genom hierarkiska observationer av lärare 

och elever baserade på utvärderingar som dokumenteras och underlättar insyn 

i verksamheten. Därefter kan dokumentationen granskas med hänsyn till 

måluppfyllelse och vid brister krävas på förbättring, ett fenomen som benämns 

som ansvarsutkrävande. Dokumentation är således en av styrningens 

betydelsefullaste verktyg för att styra skolutvecklingen, varför dess betydelse 

för det systematiska kvalitetsarbetet är studiens tredje frågeställning. 
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Dokumentation som maktverktyg 

Dokumentation är ett kraftfullt verktyg som både kan utveckla och försvaga 

skolverksamheten, varför dess tillämpning behöver problematiseras. Jönsson 

och Roth (2014) diskuterar detta och pekar på dokumentationens för- och 

nackdelar. Å ena sidan kan dokumentation ge stöd, möjligheter och styrka, och 

å andra sidan vilseleda, begränsa och försvaga såväl verksamma i skolväsendet 

såväl som barn och föräldrar. Givet den ökade efterfrågan av dokumentation i 

skolväsendet framhäver de vikten av medvetenhet och kunskap om de fördelar 

samt konsekvenser och begränsningar som dokumentation kan resultera i. 

Stenlås (2011) problematiserar den ökade efterfrågan av dokumentation som 

en följd av 1990-talets skolreform och belyser vilken belastning det har 

inneburit för lärare. Han problematiserar likaså avsaknaden av den 

vetenskapliga evidensen för nyttan av den rådande dokumentationens 

omfattning (se även Lindgren, 2014). Sammanfattningsvis är dokumentationen 

ett brett inslag i skolväsendet med varierade följder, men vars ökade efterfrågan 

behöver problematiseras och undersökas ytterligare. 

Från dokumentationens konsekvenser är att den leder till ökad styrning 

av verksamheten samt ansvarsutkrävande (Freeman & Maybin, 2011). Mäkitalo 

(2005) utförde en explorativ analys av institutionella samtal i syfte att lyfta fram 

samtalens normativa dimensioner. I analysen identifieras dokumentationen 

som ett verktyg som systematiskt formar objekten de talar om. Hon åskådliggör 

hur institutioner framställer dokument med betyg, omdömen och poäng. Dessa 

dokument anses bevisa vilka förtjänster, brister, möjligheter och svårigheter 

medborgare har samt vad de har lyckats uppnå respektive vad de har 

misslyckats med och inte uppnått. De fungerar på så sätt som sanningsbärare 

som verkar i disciplinerande syften, som kan förstås som en konstant 

upprepande ritual av makt och kunskapsutbyte. Vidare beskriver Mäkitalo även 

dokumenten som ett institutionellt minne innehållande neutral fakta om 

samtliga medborgare och verksamheter som bevaras som underlag för framtida 

sammanhang. Skolmyndigheter kan således få insyn i skolverksamheter utifrån 

dokumentationen. Måluppfyllelsen kan därför kontrolleras varpå 

verksamheter kan avkrävas ansvar för korrigering av eventuella brister eller 

belönas för måluppfyllelse. Dokumentation verkar således som styrningens 

underlag varmed kvalitetsarbetet kan kontrolleras och granskas. 
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 I denna studie analyseras inte dokumentation med hänsyn till dess form 

eller system. Syftet är snarare att analysera verktyget ur ett bredare perspektiv 

i skolväsendet för att belysa de maktrelationer som möjliggörs. Detta sker i 

sammanhanget av det statliga systematiska kvalitetsarbetet och är specifikt 

relaterat till studiens tredje frågeställning. 

 

Diskursens, maktens och styrdokumentens relation 

Kvalitetsdiskursen är nära relaterad till makt eftersom statliga skolmyndigheter 

framställer styrdokument som definierar kvalitet och hur den ska uppnås varpå 

skolor blir ålagda att handla utefter den valda definitionen. Howarth (2010) 

diskuterar relationen mellan diskurser och makt utifrån hur styrdokument 

framställs samt hur de påverkar dem de berör. Han menar att särskilda 

utlåtanden kvalificeras som representanter för sanning och falskhet, eftersom 

de omfattas av system och lagar som legitimerar dem och därtill bekräftas av 

inflytelserika experter. I denna studie kan detta kontextualiseras utifrån att 

skolmyndigheter kvalificerar särskilda kunskaper som sanna kunskaper, varpå 

andra kunskaper inte erkänns och följaktligen åsidosätts. De kvalificerade 

kunskaperna auktoriseras och omvandlas till mål i styrdokumenten som skolan 

är förpliktigade att uppfylla. Eftersom kvalitet skildras i termer av mål-

uppfyllelse i styrdokumentet för det systematiska kvalitetsarbetet, formas 

kunskapssynen och därav även kvalitetsdiskursen baserat på de statliga 

nationella målen. Detta förtydligar relationen mellan kvalitetsdiskursen, makt 

och det systematiska kvalitetsarbetets styrdokument. 

 

 

Metod 

Studiens metod utgick ifrån kritisk diskursanalys (KDA) som inkluderade 

grundad teori (GT) utifrån studiens syfte och teoretiska utgångspunkter. 

Eftersom KDA är en relativt ny metod problematiserar Mullet (2018) 

avsaknaden av konkreta systematiska verktyg för att tillämpa analysen. Därför 

utformade hon ett ramverk för hur KDA kan tillämpas i pedagogisk forskning. 
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Ramverket är en sammanfattning av de grunder som framstående KDA-

forskare som Fairclough, Kress, Van Leuuwen, Van Dijk och Wodak har lagt. 

Det består av sju analysnivåer som omfattar KDAs huvudprinciper kombinerat 

med analysmetoder från grundad teori eftersom KDA betonar vikten av 

tvärvetenskapliga metoder med utgångspunkt i studieobjektets syfte och 

frågeställningar. Mullet (2018) påpekar ramverkets flexibilitet i analysen av 

datamaterialet och konstaterar att ramverket inte förser analytikern med ett 

bestämt tillvägagångssätt i framställningen av resultatet. Nivåerna är snarare 

riktlinjer som analytikern kan röra sig emellan med utgångspunkt i den GTs 

kontinuerliga jämförelse, en jämförelse som Mullet menar ökar studiens 

tillförlitlighet. GT är det mest framstående tillvägagångssättet inom kvalitativ 

dataanalys med flexibla forskningsmetoder med riktlinjer för datainsmalingen, 

analysen och tematiseringen av resultaten. Den kontinuerliga jämförelsen som 

har en central roll i GTs analysprocess refererar till hur forskaren konstant 

jämför de mönster som den finner i datamaterialet under analysprocessen. 

Dessa mönster jämförs med det nya bearbetade datamaterialet som likaså 

jämförs med tidigare forskning relaterat till studieobjektet samt med studiens 

teoretiska utgångspunkter (Hjerm & Lindgren, 2010). Då ramverket 

konstruerats som metod för pedagogikstudier och utmärkt sig med en 

omfattande sammanfattning av grundläggande forskning inom KDA 

inspirerades studiens metod av den. 

De sju nivåerna som Mullet (2018) har sammanställt för ramverket beskrivs 

nedan parallellt med en beskrivning av hur de tillämpades i studien. 

1. Val av diskurs relaterad till missförhållanden i samhället.  

Studien utgick ifrån den rådande skolproblematiken med ökat antal stressade 

och sjukskrivna lärare, vilket resulterat i sjunkande elevresultat. En orsak till 

skolproblematiken ansågs vara målstyrningen som ställt höga krav på skol-

verksamheter i uppfyllandet av de nationella målen som estimerats vara 950 

mål (se Lindgren, 2014; Lundström, 2015; Lärarförbundet, 2017; Widén, 

2010). Målstyrningen problematiserades utifrån det systematiska kvalitets-

arbetet, eftersom det är ett statligt medel för att styra och kontrollera 

skolväsendet utifrån måluppfyllelse. 

2. Datainsamling.  



 

14 
 

Datamaterialet baserades på offentliga styrdokument, närmare bestämt 

"Skolverkets Allmänna råd, Systematiskt kvalitetsarbete – i skolan" (2015). 

Dessa skrevs ut för att underlätta bearbetningen av materialet. 

3. Undersökning av datamaterialets bakgrund med hänsyn till dess sociala och 

historiska kontext samt producenterna av materialet.  

Bakgrunden undersöktes i studiens inledande del och presenteras och 

diskuteras under avsnittet "teori, begreppsdefinition och tidigare forskning" (s. 

3-11). Där diskuteras det utvalda styrdokumentets bakgrund med hänsyn till 

den tidigare skolreformen och hur reformen har påverkat kvalitetsdiskursen. 

Därtill diskuteras datamaterialets producenter med hänvisning till Skolverket 

och deras relation till styrdokumenten. 

4. Identifiering av huvud- och underkategorier i datamaterialet baserat på 

kvalitativa kodningsmetoder.  

Som Mullet konstaterat kan KDA inkludera varierade analysmetoder och där 

den kontinuerliga jämförelsen, med utgångspunkt i GT, ökar studiens 

tillförlitlighet. Analysen av det systematiska kvalitetsarbetet utgick inlednings-

vis ifrån en öppen kodning (Bryman, 2011; Hjerm & Lindgren, 2010). Data-

materialet närlästes i sin helhet och betydelsebärande enheter utifrån studiens 

frågeställningar kodades. Koderna jämfördes därefter med varandra och med 

datamaterialet för att upptäcka mönster, skillnader, brister och överlappningar. 

Den konstanta jämförelsen ledde till att koderna nyanserades, förändrades och 

reducerades. När teoretisk mättnad hade uppstått, koderna var stabila och inga 

nya koder kunde identifieras, tematiserades koderna utifrån kodernas relation 

till varandra. Likartade koder förenades under lämpliga kategorier som 

namngavs utifrån dess innehåll och relation till studiens frågeställningar (se 

bilaga). Kategorierna som identifierades jämfördes kontinuerligt med samma 

analysprincip som koderna och tematiserades likaså. Detta resulterade i 

identifieringen av tre huvudkategorier och två underkategorier varpå de tre 

huvudkategorierna var strukturerade utifrån studiens tre frågeställningar.   

För att verifiera analysens resultat av kategorier och tillhörande koder 

analyserades ytterligare ett dokument utgivet av Skolverket (2017), "AR 

Presentation med kommentarer". Dokumentet analyserades enbart för 
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verifieringen eftersom det är en sammanfattning av de allmänna rådens 

väsentligaste innehåll varpå den teoretiska mättnaden av analysens resultat 

ökade. Slutligen beskrevs resultaten med representativa citat från Skolverkets 

(2015) allmänna råd som styrkte de dragna slutsatserna. 

5. Analys av externa relationer i texterna. 

Undersökningen av de externa relationerna gjordes med hänsyn till de sociala 

relationerna som kontrollerar framställningen av det utvalda styrdokumentet. 

De ömsesidiga relationerna som tydliggör styrdokumentens påverkan i 

skolväsendet granskades utifrån den diskuterade maktteorin med tillhörande 

begrepp som styrning, självreglering, ansvarsutkrävande och dokumentation. 

6. Analys av interna relationer.  

Denna fas tillämpades då resultatet analyserades utifrån språkliga indikationer 

som tyder på styrdokumentets ändamål. Särskilt fokus lades på mönster, språk-

användningar, kontraster, utelämnande detaljer och ordval som insinuerade 

absolut sanning. Frekventa språkanvändningar betonades därtill med hjälp av 

sökmotorn (ctrl+f) som visade förekomsten av ordens antal vilket underlättade 

analysen av diverse mönster och relationer. 

7. Analys av betydelserna i de centrala teman, av externa och interna relationer 

identifierade i steg 4-6 ur en bredare kontext. 

Den sista nivån av analysen tillämpades för analys av huvudkategoriernas och 

frågeställningarnas relationer till varandra utifrån studiens övergripande syfte. 

 

Urval av styrdokument 

Datamaterialet som KDA baserades på valdes ut utifrån ett representativt urval 

(Bryman, 2011) som skulle spegla det statliga systematiska kvalitetsarbetet väl. 

Därför var styrdokumentet som analysen huvudsakligen baserades på 

"Skolverkets Allmänna råd, Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet" 

(2015). Motivet för detta var det utvalda styrdokumentets omfattande 

målgrupp: "Dessa allmänna råd och kommentarer vänder sig till huvudmän, 

förskolechefer och rektorer som ett stöd för det systematiska kvalitetsarbetet. 

De allmänna råden gäller för alla som arbetar inom skolväsendet och omfattar 
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samtliga skolformer" (Skolverket, 2015, s. 5). Ytterligare ett motiv var de 

allmänna rådens omfattning (54 sidor), vars utgångspunkt varierade avseende 

hänvisningar till skollagar, allmänna råd och kommentarer som berörde 

kvalitetsarbetet. De allmänna råden är det systematiska kvalitetsarbetets 

utgångspunkt eftersom råden har publicerats i Statens skolverks författnings-

samling, SKOLFS 2012:98. Publiceringen innebar att: "Skolverket kan även 

besluta allmänna råd som är generella rekommendationer om hur en 

författning kan eller bör tillämpas i olika hänseenden. Råden ska följas om 

skolan inte handlar på ett annat sätt som gör att kraven i bestämmelserna 

uppfylls" (Skolverket, 2016, paragraf 3). Sammantaget styrktes det 

representativa urvalet utifrån det utvalda styrdokumentets omfattande 

målgrupp, varierade innehåll och statliga legitimitet.  

För att kontrollera analysens resultat granskades ytterligare ett 

dokument relaterat till det systematiska kvalitetsarbetet, något som ökar 

resultatets tillförlitlighet (Taylor, 2018). Således utökades datamaterialet med 

ett dokument utgivet av Skolverket (2017) som var en sammanfattad 

presentation av det väsentligaste innehållet i de allmänna råden. Följaktligen 

utgick studien från två dokument där analysen huvudsakligen baserades på de 

allmänna råden och förstärktes av den sammanfattade presentationen. 

Eftersom styrdokumentet omfattade samtliga skolformer och alla yrkes-

verksamma avgränsades inte någon särskild skolsektor eller målgrupp. 

 

 

Resultat och analys 

Analysens resultat är strukturerat utifrån studiens tre frågeställningar.  

1. Vilka är argumenten för att bedriva det systematiska kvalitetsarbetet i 

skolan? 

2. Hur definieras kvalitet för det systematiska kvalitetsarbetet i skolan? 

3.  Vad har dokumentation för betydelse i det systematiska kvalitetsarbetet i 

skolan och varför? 

I datamaterialet identifierades tre huvudkategorier, varav den första kategorin 

omfattar två underkategorier. Resultatbeskrivningen av respektive huvud-
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kategori följs av en delanalys utifrån teori, begreppsdefinition och tidigare 

forskning. 

 

Måluppfyllelse i syfte att säkerställa likvärdighet som argument 

Argumenten för det systematiska kvalitetsarbetet varierar men måluppfyllelse 

är centralt i syfte att säkerställa likvärdighet. Måluppfyllelse som argument 

diskuteras inledningsvis, varpå de två följande stödargumenten kvalitet och 

systematisk analys av utvecklingen diskuteras.  

Huvudargumentet för att bedriva kvalitetsarbetet i skolväsendet och 

vilken riktning arbetet bör följa är uppfyllelsen av de nationella målen. 

Skolverkets allmänna råd inleds genom att tydliggöra detta syfte: "Enligt skol-

lagen ska det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot att uppfylla de 

nationella målen för utbildningen" (s. 5). Detta klargörs kontinuerligt i 

dokumentet då ordet "mål" benämns 191 gånger. Det är snarare ett krav (s. 5) 

att arbetet alltid inriktar sig på detta och låter det vara till grund för 

verksamhetens planeringar och utvecklingar. Måluppfyllelsen kan därtill 

uppfyllas i varierad utsträckning, varför en ökad måluppfyllelse likaså betonas: 

"Utgångspunkten är alltid densamma, att identifiera utvecklingsområden för 

ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen" (s. 11). Betoningen 

av kvalitetsarbetets utgångspunkt i en ökad måluppfyllelse är något som 

Skolverket inte endast väljer att inleda dokumentet med, utan även avslutar 

med (s. 54). I dokumentets sista paragraf tydliggör Skolverket att de allmänna 

råden avser att underlätta för och ge vägledning till ansvariga i skolväsendet för 

att utföra kvalitetsarbetet med syftet att öka måluppfyllelsen. Följaktligen är 

argumenten för varför kvalitetsarbetet bedrivs i den svenska skolan att de 

nationella målen ska uppfyllas i största möjliga mån, en måluppfyllelse som 

alltid kan utökas ytterligare. Syftet med måluppfyllelse är enligt Skolverket att 

uppnå en likvärdig utbildning för samtliga elever, vilket är kvalitetsarbetets 

huvudargument. 

Likvärdighet avser att garantera en likvärdig utbildning av bra kvalitet 

för samtliga svenska elever oavsett kön, bostadsort och ekonomiska eller sociala 

omständigheter (s. 12). Enligt Skolverket sker detta genom måluppfyllelse: 
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"Målen för utbildningen finns i skollagen, läroplanerna, ämnes- och 

kursplanerna och andra författningar som styr verksamheten. Ytterst handlar 

det om att alla barn och elever ska erbjudas en likvärdig utbildning av hög 

kvalitet" (s. 12). Likvärdighet omfattar likaså aspekter som motarbetar brister i 

likvärdigheten likt diskriminering och kränkning, samt ger riktlinjer för 

hanteringen av klagomål. Liknande aspekter är enligt Skolverket inte förenliga 

med likvärdighet. Därefter förklaras det däremot att likvärdighet inte kräver 

likformighet. Skolverket menar att det finns utrymme för varierade strategier 

att uppnå målen beroende på skolors förutsättningar och lokala behov. 

Samtidigt som variation tillåts betonas vikten av att analysera skolornas 

strategier om det uppstår skillnader i måluppfyllelsen (s. 32), då detta inte är 

förenligt med likvärdighet. Arbetsmetoderna för att uppnå de nationella målen 

får således vara olika förutsatt att målen uppnås, vilket uttrycks leda till att en 

likvärdig utbildning säkerställs.  

 

Kvalitet som leder till måluppfyllelse 

Kvalitet är syftet bakom det systematiska kvalitetsarbetet och ett åter-

kommande argument för att uppfylla de nationella målen och säkerställa 

likvärdighet. Ordet kvalitet upprepas 158 gånger där det betonas att kvaliteten 

ska vara hög (s. 12), upprätthållen (s. 37), synliggjord (s. 11), säkerställd (s. 13), 

utvecklad (s. 13) och bedömd (s. 22). "Det ständiga arbetet med att utveckla 

verksamhetens kvalitet är en cyklisk process som innehåller olika faser. 

Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är att de nationella målen uppfylls. Något 

som måste genomsyra alla faser" (s. 25). De berörda faserna i det systematiska 

kvalitetsarbetets cykliska process omfattar uppföljning av resultat och mål-

uppfyllelse, analys och bedömning av utvecklingsbehov, planering och genom-

förande. Varje fas dokumenteras och måste utgå ifrån de nationella målen, 

något Skolverket menar leder till kvalitet.  Resultaten från dokumentationen 

underlättar att verksamhetens kvalitet synliggörs, säkerställs och bedöms för 

att bekräfta måluppfyllelsen. Detta sker genom analys av resultatens 

förhållande till de nationella målen, varpå resultaten visar kvalitetens 

utveckling. "I kvalitetsarbetet följs resultaten upp och analyseras i förhållande 

till de nationella målen" (s. 11). Kvalitet är således ett centralt tema som 
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används som stödargument för att uppnå måluppfyllelse, vilket är huvud-

argumentet. Skolors måluppfyllande menar Skolverket leder till att en likvärdig 

utbildning säkerställs, vilket är syftet med måluppfyllelsen. 

 

Systematisk analys av utveckling som leder till måluppfyllelse  

För att uppnå måluppfyllelse betonas vikten av att systematiskt analysera 

utvecklingen. "Att utveckla utbildningen är en ständigt pågående process som 

tar sin utgångspunkt i en analys och bedömning av måluppfyllelsen" (s. 31). 

Utveckling är ett återkommande argument som eftersträvas på olika sätt. Ordet 

utveckling upprepas 114 gånger där det betonas att den bör vara långsiktig och 

uthållig (s. 36), att den ska bedömas (s. 8), analyseras (s. 8), följas (s. 22), 

struktureras (s. 29) och att nya utvecklingsområden ständigt ska identifieras 

med utvecklingsinsatser (s. 11). Således kan bristande måluppfyllelse korrigeras 

samt uppnådd måluppfyllelse öka, vilket gör utvecklingen till en konstant 

process. Utvecklingen bidrar till en förbättrad utbildning som relateras till ökad 

måluppfyllelse i syfte att säkerställa likvärdighet.  

Utvecklingsinsatserna bör enligt Skolverket vara konstanta eftersom 

måluppfyllelsen alltid kan öka, vilket visar sambandet mellan måluppfyllelse 

och den systematiska analysen av utvecklingen. Utvecklingsarbetet leder till 

ökad kvalitet och kan bedrivas både enskilt och kollektivt. Det enskilda 

utvecklingsarbetet kan tillämpas genom självvärdering (s. 18) där egna 

arbetsprocesser kritiskt analyseras för att upptäcka vad man själv är i behov av 

att förbättra i syfte att uppnå en högre grad av måluppfyllelse. Det kollektiva 

utvecklingsarbetet ska likaså genomföras med utgångpunkt i verksamhetens 

måluppfyllelse, kvalitetsarbete och resultat (s. 23). Således bedrivs den 

systematiska analysen av utvecklingsarbetet kontinuerligt, både enskilt och 

kollektivt, med utgångspunkt i måluppfyllelse. 

Figuren nedan åskådliggör hur en systematisk analys av skol-

verksamhetens utveckling leder till ökad kvalitet. Verksamhetens ökade kvalitet 

leder till ökad uppfyllande av de nationella målen, något som Skolverket menar 

bidrar till en likvärdig utbildning. 
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Figur 1: Argumentens relation till varandra. 

 

Analys av argumenten för det systematiska kvalitetsarbetet 

Argumenten för att bedriva det systematiska kvalitetsarbetet centrerar kring 

måluppfyllelse eftersom det, enligt Skolverket, säkerställer en likvärdig skola. 

Detta har sin grund i decentraliseringen av skolväsendet, som kan förstås 

utifrån Widéns (2010) analys av de nya subtila styrningsmetoderna som 

bedöms vara mer demokratiska. Resultatet av reformen pekar däremot på 

motsatt effekt; minskad autonomi för skolor med statlig styrning som ökar 

parallellt som skolor strävar efter en ökad måluppfyllelse, något Bergh (2011), 

Lindgren (2014) och Lundström (2015) även konstaterar. Måluppfyllelsen i de 

allmänna råden kan tolkas som ett drivande demokratiskt argument som 

förnyar statliga styrningsmetoder och möjliggör kontrollen av skolväsendet. 

Den statliga styrningen reglerar skolor utifrån de nationella målen varpå 

skolor reglerar sig själva utifrån målen, något som kan förstås utifrån maktens 

relation till kunskap som Alvesson och Sköldberg (2017) samt Howarth (2010) 

diskuterar. Maktutövning förutsätter försvagande och kontrollöshet (Howarth, 

2010) av skolverksamheten, varför de allmänna råden kräver måluppfyllelse 

och även en ökad uppfyllelse om måluppfyllelsen är uppnådd. Kravet att skolan 

ska uppnå 950 mål (Lundström, 2015) leder till att skolors prioritering i 

utformandet av undervisningen och kunskapen baseras på de nationella målen. 

Detta lämnar lite, om något, utrymme för andra prioriteringar och mål vilket 

avgränsar kunskapen till de nationella målen. Målen reglerar således 

Måluppfyllelse Likvärdighet 

Systematisk analys 
av utveckling 

Kvalitet 
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verksamheten, varpå verksamheten reglerar sig själv utifrån dem, vilket är ett 

av styrningens kännetecken (Niesche, 2010). Ytterligare ett kännetecken är den 

autonoma självorganiseringen utifrån det stora antalet mål är ytterligare ett 

kännetecken för styrning. Kontraster förekommer även med hänsyn till 

ordvalen som beskriver underlaget för kvalitetsarbetet. Underlaget benämns 

som allmänna råd som därtill beskrivs som ett stöd för verksamheter och 

vägledning för skolansvariga i syftet att underlätta ökad måluppfyllelse. 

Parallellt med det omfattats de allmänna råden av SKOLFS författning 

(Skolverket, 2016) och förpliktas med termer som "måste", "krävs" och "ska". 

Detta är ytterligare ett exempel på subtila och välvilliga former av styrning som 

Colebatch (2009) identifierat. Den statliga styrningen av skolväsendet sker 

således utifrån en målstyrning som de allmänna råden förstärker och bidrar till 

att skolverksamheter reglerar sig själva utifrån de nationella målen. 

Kvalitetsdiskursen utgår ifrån att kvalitet skildras genom mål-

uppfyllelse, vilket bidrar till att skolverksamheter utformar utbildningen 

utifrån de nationella målen. Detta kan analyseras utifrån de fyra teman som Gill 

(2000) identifierat för förståelsen av diskurser. Med avstamp i kvalitets-

diskursen som tema blir språket ett verktyg för att stifta en önskad statlig 

riktning på utbildning. Måluppfyllelse hävdas bidra till en likvärdig utbildning, 

vilket påverkar kvalitetsdiskursen och resulterar i att skolor utformar 

utbildningen utifrån förbindande råd som förstärker målstyrningen. Därtill 

förekommer en retorisk organisation bakom kvalitetsdiskursen – befästandet 

av att det endast existerar en version av kvalitet i skolväsendet som innebär 

måluppfyllande. Detta kan tolkas som en antydan på absolut sanning då det 

inte förekommer utrymme för skilda tolkningar av kvalitet, en aspekt som Moss 

et al. (2000) problematiserar. Den inskränkta skildringen av kvalitet är ett 

effektivt verktyg för att styra skolan mot strävan efter måluppfyllelse, vilket 

visar språkets påverkan i framkallandet av specifika handlingar. 

 Aspekterna som omfattas i argumenten för att bedriva kvalitetsarbetet 

är de som faller in under Berghs (2011) analys av resultatbaserad kvalitet samt 

systematisk kvalitet. Måluppfyllelsen analyseras med utgångspunkt i resultaten 

varpå kvaliteten bedöms. Kvalitetsarbetets fyra cykliska faser utgår följdriktigt 

ifrån måluppfyllelsen där resultat räknas som en egen fas. Följaktligen är de två 
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kategorierna relaterade i styrdokumentet där den gemensamma nämnaren är 

måluppfyllelse – kvalitetsarbetets huvudargument. 

 

Kvalitet definieras utifrån hur väl verksamheten åstadkommer 

måluppfyllelse 

Kvalitet är bland de mest förekommande begreppen i det analyserade 

styrdokumentet, men dess definition är inledningsvis oklar. Det systematiska 

kvalitetsarbetet ämnar specifikt uppnå kvalitet i skolväsendet och ordet 

används i en stor utsträckning då det upprepas 158 gånger. Frekvensen av dess 

förekomst samt benämningen av kvalitetsarbetet som kvalitetsarbete, pekar på 

att strävan att uppnå detta är centralt och viktigt. I slutet av de allmänna råden 

"Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet" (2015) bifogas en bilaga med 

definitionen av centrala begrepp varpå ordet kvalitet definieras. Kvalitet i 

skolväsendet definieras utifrån vilken utsträckning skolor uppfyller mål, krav 

och riktlinjer samt i vilken utsträckning de strävar efter att ständigt öka 

måluppfyllelsen. Därmed innebär definitionen att desto högre måluppfyllelsen 

är, desto högre kvaliteten är:  

Skolverket definierar kvalitet inom utbildningsväsendet som en 

samlingsbeteckning för hur väl verksamheten  

− uppfyller nationella mål, 

− svarar mot nationella krav och riktlinjer,  

− uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de 

nationella samt 

− kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar 

utifrån rådande förutsättningar (s. 45). 

Följaktligen är definitionen av kvalitet bunden till måluppfyllelsens 

utsträckning. En precisare definition av vilken kvalitet som anses 

eftersträvansvärd klargörs inte i tydligare termer än måluppfyllelse. Med 

måluppfyllelse avser Skolverket åtskilliga mål i varierande styrdokument. 

"Målen för utbildningen finns i skollagen, läroplaner, ämnes- och kursplanerna 

och andra författningar som styr verksamheten" (s. 12). Således är kvalitet ett 
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centralt tema i kvalitetsarbetet vars definition tydliggörs i slutet av de allmänna 

råden där det avgränsas till hur väl skolan uppfyller de nationella målen. 

Skolverksamhetens resultat är väsentligt för bedömningen av dess 

kvalitet. Utifrån resultaten bedöms måluppfyllelsen varpå kvaliteten bedöms 

utifrån hur väl verksamheten har uppfyllt de nationella målen. "Resultaten ska 

sättas i relation till de nationella målen, dvs. måluppfyllelsen ska bedömas" (s. 

13). Bedömningen av måluppfyllelsen utifrån resultaten blir sålunda en 

bedömning av verksamhetens kvalitet. Däremot förtydligas inte vad 

verksamheter bör prioritera i uppfyllandet av dessa mål som förekommer i 

"skollagen, läroplaner, ämnes- och kursplanerna och andra författningar" (s. 

13) trots att kvaliteten baseras på dess uppfyllande. I stället förklarar Skolverket 

att kvalitetsarbetet är ett verktyg för verksamheten att själv upptäcka vad det 

är som bör prioriteras (s. 11). Således bedöms skolverksamheters kvalitet 

utifrån hur väl måluppfyllelsen är. Detta tydliggörs utifrån resultaten som visar 

vad som bör prioriteras för att uppnå kvalitet genom måluppfyllelse. 

 

Analys av kvalitetsdefinitionen 

Den utbredda användningen av kvalitetsbegreppet samt dess oklara definition 

är ett återkommande inslag i kvalitetsdiskursen, men vars definition pekar på 

en särskild betydelse vid närmare analys. Lindgren (2014) och Lundström 

(2015) problematiserar det otydliga begreppet och menar att dess betydelse blir 

meningsfull vid närmare undersökning. Detta är även fallet med kvalitet i de 

allmänna råden då det används frekvent i hela dokumentet utan någon tydlig 

definition men som i en bilaga avslutningsvis definieras utifrån måluppfyllelse. 

Kvalitet definieras således utifrån uppfyllelsen av statliga nationella mål, något 

som tydliggörs vid närmare analys. 

Den rådande kvalitetsdiskursen som styrs av hur väl de nationella målen 

uppfylls synliggör hur skolverksamheter styrs på subtila och diffusa 

tillvägagångssätt. Skolväsendets kvalitet är det som statliga myndigheter, 

såsom Skolverket, formulerar i styrdokument. Detta tydliggör maktens 

inverkan i avgörandet av vilka aspekter av kvalitet som är eftersträvansvärd 

respektive inte eftersträvansvärd. Styrdokumenten auktoriseras därefter av 

system, lagar och experter som legitimerar den statliga definitionen av kvalitet 
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utifrån utvalda nationella mål, varpå skolverksamheter är ålagda att anamma 

den valda definitionen (jmf. Alvesson & Sköldberg, 2017; Howarth, 2010). 

Detta överensstämmer även med Howarths (2010) slutsats om att styrning 

förutsätter verksamheters försvagande och kontrollöshet, eftersom det inte 

lämnas utrymme för att tolka kvalitet annorlunda i detta sammanhang. Kvalitet 

kan därmed definieras utifrån verksamhetens utsträckning av måluppfyllelse. 

Dess utsträckning förtydligas genom resultat, vilket stämmer överens med 

Berghs (2011) identifiering av resultatbaserad kvalitet som utgår ifrån mätbara 

aspekter. Resultatet av verksamheters måluppfyllande är inte den enda 

indikationen på kvalitet utan även hur den svarar mot nationella krav och 

riktlinjer indikerar kvalitet. Därtill betonas även verksamhetens strävan för 

förnyelse och ständig förbättring. Även detta stärker slutsatsen om att styrning 

förutsätter försvagande och kontrollöshet av verksamheten. Verksamheters 

kvalitet bedöms utifrån uppfyllandet av nationella mål, dess benägenhet att låta 

sig styras av dem samt ständigt sträva efter en utveckling mot dem. Detta 

bekräftas även av Niesches (2010) som beskriver styrning som reglering och 

självreglering. Kvalitet blir således en diskurs som möjliggör en subtil styrning 

av verksamheten vars kvalitetsbedömning utgår ifrån verksamhetens 

mottaglighet för styrning och förändring.  

 Definitionen av kvalitet är väldigt svårfångad och vag eftersom den syftar 

på hur väl de nationella målen har uppfyllts, mål som estimeras vara 950 mål 

sammanlagt (Lundström, 2015). Detta kan förstås i kritiken som tidigare har 

riktats av Clarbotch (2009) mot styrdokumentens underliggande berättelser 

som resulterar i att verksamheter har svårt att uppnå kvalitet på grund av 

målens stora omfattning. Verksamheter ska enligt kvalitetsdefinitionen 

utmärkas av en strävan efter konstant utveckling och förnyelse parallellt som 

målförväntningarna på dem är höga. Kvalitetsdefinitionens inverkan på 

meningsskapande är ytterligare en kritisk aspekt då det centrala i utbildningen 

utgår ifrån en omfattande måluppfyllelse, vilket förminskar lärares 

pedagogiska betydelse för undervisningen. Lärarna verkar snarare som 

administratörer av kvalitetsarbetet för att uppnå måluppfyllelse. Denna aspekt 

kan vara orsaken till det ökade antalet stressade och sjukskrivna lärare, vilket 

har haft en negativ inverkan på elevers resultat (Lärarförbundet, 2017; jmf. 

även Lindgren, 2014; Lundström, 2015; Widén, 2010 för negativa 
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konsekvenser). Kvalitetsbedömningen utgår ifrån elevers resultat, om 

resultaten sjunker bedöms kvaliteten därmed även vara bristande. 

Verksamheter ansvarar däremot själva för att höja resultaten utifrån det 

systematiska kvalitetsarbetet utan specifika riktlinjer som pekar på vilka av 

dessa 950 mål som bör prioriteras. Denna otydlighet i prioriteringen parallellt 

med att kvalitet definieras med hur väl målen uppfylls och skolornas autonoma 

självorganisering av det kan även förstås utifrån Clarbatchs (2009) kritik av 

styrdokumentens vaga termer och Widéns (2010) beskrivning av ansvars-

utkrävande. Liknande utelämnande detaljer som samtidigt är av vikt för 

skolverksamhetens kvalitet bidrar till begreppets otydlighet och en svår 

utmaning för verksamheten att uppnå kvalitet. 

 

Dokumentation som redovisar måluppfyllelsen 

I det systematiska kvalitetsarbetet är dokumentation ett ständigt närvarande 

verktyg som säkerställer att kvalitetsarbetet strävar efter måluppfyllelse. "Den 

skriftliga dokumentationen behövs för att regelbundet kunna stämma av att 

kvalitetsarbetet leder till en utveckling mot målen" (s. 11). Att dokumentera 

beskrivs vara en förutsättning för implementeringen av det arbetet, och orden 

dokumentation och dokumentera upprepas 60 gånger i de allmänna råden. 

Dokumentation beskrivs ha en fundamental betydelse för kvalitetsarbetet, då 

samtliga fyra faser av arbetets cykliska process (uppföljning, analys, planering 

och genomförande) måste dokumenteras utifrån de nationella målen. 

"Utgångspunkten för kvalitetsarbetet är att de nationella målen uppfylls. Något 

som måste genomsyra alla faser. För att kunna se om det har skett en utveckling 

behöver de olika faserna i kvalitetsarbetet dokumenteras" (s. 25). Således 

betonas dokumentationens betydelse i det systematiska kvalitetsarbetet för att 

kunna stämma av och se att arbetet inriktar sig på en utveckling som leder till 

måluppfyllelse. 

Dokumentation ska därtill bidra med en samlad bild av verksamheten 

som Skolverket menar att personal, elever, vårdnadshavare och statliga 

myndigheter behöver som underlag. Den samlade bilden synliggör 

verksamhetens måluppfyllelse, kvalitetsarbete och resultat vilket Skolverket 

menar underlättar delaktighet och påverkan. Dokumentationen måste även 
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vara systematiserad och sammanställd för att möjliggöra analysen av den då 

den "visar vad som behöver utvecklas, varför och på vilket sätt" (s. 20). Sålunda 

underlättar dokumentationen för interna och externa verksamma aktörer att få 

insyn och inflytande i skolverksamheten, vilket kan främja skolverksamhetens 

utveckling mot de nationella målen. 

Att dokumentera utvecklingen mot måluppfyllelsen är ett krav som 

berör de verksamma inom skolväsendet både på individ- och gruppnivå, där de 

skilda nivåerna har olika ansvarsområden. Huvudman, förskolechef respektive 

rektor och personal är samtliga ålagda att dokumentera, men även vårdnads-

havare uttrycks ha möjlighet att delta i dokumentationen. Dokumentation 

beskrivs vara behjälplig på individnivå, då det möjliggör analys, bedömning och 

uppföljning av elevers resultat varpå verksamhetens kvalitet kan bedömas        

(s. 22). Huvudmannen bör dokumentera i syftet att säkerställa att all utbildning 

utgår ifrån de nationella målen (s. 23). På enhetsnivå kan måluppfyllelsen följas 

upp utifrån reflektioner och värderingar av verksamheten som personalen 

dokumenterar (s. 28). Dokumentationen är även en gruppinsats som bör bestå 

av en sammanställd analys från samtlig personal som visar vilka åtgärder som 

behöver göras i syfte att uppfylla de nationella målen (s. 21). Följaktligen blir 

dokumentationen ett individuellt och kollektivt verktyg för samtliga 

verksamma i skolväsendet i syfte att uppnå de nationella målen. 

 

Analys av dokumentationens betydelse  

Dokumentationens betydelse i det systematiska kvalitetsarbetet är att det 

säkerställer att arbetet inriktar sig och utvecklas i relation till de nationella 

målen. Därför betonas det att dokumentationen ska ske regelbundet eftersom 

måluppfyllelsen måste genomsyra hela kvalitetsarbetet (s. 25), något som 

förstärker slutsatsen om att måluppfyllelse är den enda legitima tolkningen av 

kvalitet. Den samlade bilden som dokumentationen bidrar med menar Skol-

verket möjliggör delaktighet och påverkan. Att påverka verksamheten i önskad 

riktning stämmer överens med det Freeman och Maybins (2011) hävdar om att 

dokumentation leder till ökad styrning och ansvarsutkrävande. Skolan måste 

uppvisa en regelbunden strävan efter att utvecklas mot de statliga målen där 

dokumentationen synliggör och bekräftar denna strävan. Denna strävan 
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uttrycks därefter i hur skolverksamheten och utbildningen utformas utifrån de 

nationella målen. Att dokumentera denna strävan med utgångspunkt i mål-

uppfyllelse stämmer överens med Mäkitalos (2005) analys av relationen mellan 

styrning och dokumentation. Detta tydliggör skälet till behovet av en samlad 

bild av verksamheten för statliga myndigheter. Utifrån dokumentationen kan 

skolan disciplineras vid bristande utveckling med avseende på måluppfyllelse 

eller belönas ifall utvecklingen är lyckad. Dess betydelse för styrningen 

tydliggörs även då huvudmannen åläggs dokumentera för att tillförsäkra att all 

utbildning utförs i enlighet med de nationella målen, eftersom måluppfyllelse 

skildras som den absoluta sanningen i kvalitetsdiskursen. Dokumentationens 

betydelse för det systematiska kvalitetsarbetet är således att säkerställa 

skolverksamheters strävan efter uppfyllelse av de nationella målen. 

 Dokumentationen skildras som ett effektivt verktyg för att höja skolors 

kvalitet, men dess negativa konsekvenser är aspekter som utelämnas. Den 

regelbundna dokumentationen av kvalitetsarbetets samtliga faser kan vara 

vilseledande eftersom skolverksamheten kan framstå ha hög kvalitet med 

hänsyn till det som är mätbart utifrån de nationella målen, varpå andra 

kunskaper åsidosätts. Kunskaper som inte är inkluderade i målen prioriteras 

inte eftersom huvudmannen bör dokumentera att all utbildning sker utifrån 

målen, vilket tyder på att ingen utbildning bör bedrivas bortom de statliga 

målen. Detta begränsar skolverksamheten, vilket även är en negativ följd som 

Jönsson och Roth (2014) framhäver. Likaså kan målstyrningen försvaga skolan 

då hela utbildningen kretsar kring måluppfyllelsen av de nationella målen och 

lämnar inte utrymme för andra mål. Lärare belastas därtill med allt större krav 

på dokumentation, vilket kan vara en orsak till att allt fler lärare är stressade 

och sjukskrivs som resulterar i sjunkande elevresultat (Lärarförbundet, 2017). 

Följaktligen har dokumentationen både för- och nackdelar varav dess fördelar 

endast framhävs i de allmänna råden.  

 

Diskussion 

I detta avslutande avsnitt av studien summeras resultaten och de centrala 

slutsatserna att belysas utifrån uppsatsens övergripande syfte och specifika 
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frågeställningar. Resultaten och metoden för att komma fram till dem kommer 

även att diskuteras, problematiseras och värderas. 

 

Metoddiskussion 

Eftersom målstyrningen visat sig ha negativa konsekvenser för lärar-

professionen och elevresultaten var syftet med studien att problematisera en 

viktig aspekt av målstyrningen av skolväsendet. Detta gjordes med utgångs-

punkt i Skolverkets (2015) allmänna råd som är underlaget för det systematiska 

kvalitetsarbetet som utgavs i respons av de sjunkande elevresultaten som PISA-

undersökningen visade år 2012 (Lundström, 2015). Målstyrningen 

problematiserades utifrån den rådande kvalitetsdiskursen som analyserades 

med utgångspunkt i vilka argument som kvalitetsarbetet utgår ifrån, hur 

kvalitet definieras och vad dokumentation har för betydelse i kvalitetsarbetet. 

För att undersöka dessa frågeställningar analyserades styrdokument relaterat 

till det systematiska kvalitetsarbetet utifrån KDA. KDA försåg mig med skarpa 

verktyg för att granska hur språket används för att framkalla specifika 

handlingar i skolväsendet vars inriktning uteslutande var måluppfyllelse som 

uppgavs säkerställa likvärdighet. Eftersom moderna styrningsmetoder 

använder subtila och välvilliga formuleringar för maktutövning och styrning 

var KDA behjälplig i upptäckten av dem och förståelsen av dess konsekvenser. 

Mullets (2018) ramverk gav tydliga riktlinjer för hur en analys skulle kunna 

tillämpas parallellt som det fanns utrymme för flexibilitet utifrån 

tvärvetenskapliga metoder och rörelse mellan ramverkets analysnivåer. Mullet 

hade inkorporerat GT med kontinuerliga jämförelser (Hjerm & Lindgren,  

2010) som Mullet menade ökar studiens tillförlitlighet. Eftersom kvalitativa 

analyser saknar ett entydigt tillvägagångssätt (Bryman, 2011) bidrog de 

kontinuerliga jämförelserna av koderna, kategorierna och nytt datamaterial 

utifrån studiens frågeställningar och den tidigare forskningen med att slut-

satserna var väl grundade. Däremot var slutsatserna grundade på den egna 

tolkningen av datamaterialet, vilket gör att studiens slutsatser om 

målstyrningens negativa konsekvenser även kan ifrågasättas och kritiseras. 

Analysen av resultatet blev väldigt kritisk eftersom kritisk diskursanalys 

tillämpades och många verktyg försågs för att upptäcka bristerna i den rådande 
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kvalitetsdiskursen. Att rasera är däremot lätt, att bygga upp desto svårare. 

Syftet med användningen av KDA var att kritisera en problematik för att möjlig-

göra sociala förbättringar. Den rådande kvalitetsdiskursen är problematisk och 

behöver ändras, däremot erbjöd inte KDA och det empiriska materialet verktyg 

för att veta hur denna förändring kan ske. För att fullborda detta syfte skulle 

annat datamaterial behöva analyseras med andra metoder, möjligtvis 

pedagogisk forskning med empiriska studier som diskuterar skolkvalitet 

förankrad i vetenskap. Den teoretiska utgångspunkten var maktrelaterad 

eftersom datamaterialet baserades på styrdokument. I syfte att undersöka 

alternativa tillvägagångssätt för att uppnå kvalitet skulle pedagogiska teorier 

om exempelvis lärande och skolutveckling behöva undersökas. Den kritiska 

analysen och förståelsen av språkets verkan i handlingar är däremot en för-

djupad insikt som kommer att gagna mig i flera sammanhang. Insikten behöver 

däremot utvecklas och breddas för att förstå hur kritiken kan bli fruktsam och 

resultera i en konkret förbättring som sträcker sig bortom teoretiska slutsatser. 

Den rådande kvalitetsdiskursen behöver förändras och målstyrningens 

omfattning är problematisk, det är den insikten jag tar med mig från denna 

studie, vilket jag anser vara ett steg i rätt riktning. Hur denna förändring ska 

ske konkret kräver ytterligare studier med andra teorier och metoder som inte 

har sin utgångspunkt i kritisk teori och metod. 

 

Metoddiskussion om urvalet av styrdokument 

Resultatens teoretiska mättnad förhöjdes utifrån den kontinuerliga jämförande 

analysen som utgick ifrån två dokument. Det första dokumentet som analysen 

utgick ifrån var Skolverkets allmänna råd för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Detta bidrog till en omfattande översikt av argumenten för att bedriva arbetet, 

definitionen av kvalitet och dokumentationens betydelse för arbetet. Resultaten 

verifierades därefter med en kontinuerlig jämförande analys av ett annat 

dokument som sammanfattade de allmänna råden vilket stärkte till-

förlitligheten. Innehållet i de allmänna råden var däremot i överensstämmelse 

med dokumentets benämning – oerhört allmänna. Detta försvårade 

identifieringen av konkreta riktlinjer för kvalitetsarbetets utförande som kunde 

tydliggöra maktdimensionerna i kvalitetsdiskursen. Samtidigt så förstärkte det 
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slutsatserna som den tidigare forskningen har analyserat om styrningens vaga 

begrepp och diffusa riktlinjer (jmf. Bergh, 2011; Colebatch, 2009; Moss et al., 

2000). Urvalet kunde ha utökats med ett tredje dokument som tydliggör hur 

kvalitetsarbetet kan tillämpas i praktiken och således fördjupa analysen, 

exempelvis genom BRUK som är "ett verktyg för självskattning av kvaliteten 

och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet" (Skolverket, 2017, paragraf 

4). Det är däremot tveksamt om resurserna hade funnits för en analys av tre 

dokument inom den angivna tidsramen. Syftet att problematisera och kritisera 

problematiken som målstyrningen medfört utifrån en KDA uppnåddes ändock 

utifrån de valda dokumenten men kunde ha fördjupats utifrån ytterligare 

datamaterial. 

 

Resultatdiskussion 

Denna studie är en kritisk diskursanalys som fokuserat på målstyrningens 

innebörder i skolväsendet utifrån det systematiska kvalitetsarbetet vars syfte är 

att förstärka målstyrningen. Studiens frågeställningar skiljer sig åt avseende 

vilken aspekt som analysen fokuserar på, men utgår gemensamt från syftet att 

problematisera den rådande kvalitetsdiskursen. Bakgrunden till detta är att 

studiens teoretiska utgångspunkter är relaterade till makt och styrning för att 

förstå hur kvalitetsdiskursen formas och drivs för att därefter kritiskt analysera 

den med hänsyn till påpekad skolproblematik som målstyrningen resulterat i. 

Analysen av studiens frågeställningar resulterar gemensamt i måluppfyllelse. 

Med utgångspunkt i måluppfyllelse argumenteras det för att bedriva kvalitets-

arbetet i skolväsendet, definieras kvalitet utifrån och dokumenteras det i syfte 

för. Den omfattande målstyrningen reglerar skolväsendet utifrån hur kvaliteten 

definieras, eftersträvas och bedöms. Dokumentationen visar hur väl 

måluppfyllelsen är, varpå skolan krävs ta ansvar över att identifiera 

utvecklingsområden som antingen leder till måluppfyllelse om det brustit eller 

ökad måluppfyllelse om kvalitets-arbetet lyckats, vilket överensstämmer med 

Mäkitalos (2005) slutsatser. Detta stämmer även överens med Widéns (2010) 

konstaterande om skolans disciplinerande betydelse för att kontrollera och 

påverka medborgare i önskad statlig riktning. Således är argumenten, 

definitionen och dokumentationen interrelaterade med utgångspunkt i att 
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uppnå måluppfyllelse vilket formar den rådande kvalitetsdiskursen, vilket 

tydliggörs i figuren nedan. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Måluppfyllelsens relation till frågeställningarna. 

Skolors måluppfyllelse anses bidra till en likvärdig skola men de rådande 

tillvägagångssätten för att uppnå detta är problematiska, varför de behöver 

analyseras kritiskt i strävan efter alternativa sätt att uppnå detta syfte. Hur är 

det möjligt att bedöma att en skolverksamhet har hög kvalitet utifrån hur väl 

den når upp till 950 mål vars prioriteringsföljd inte är angiven? Måluppfyllelsen 

blir skolans fokuserade strävan varpå resterande prioriteringar marginaliseras. 

Den omfattande målstyrningen signalerar tydligt att statliga skolmyndigheter 

hyser misstro till lärares professionella yrkesutövning, en problematik som 

Lindgren (2014) och Stenlås (2009). Detta innebär att lärares professionella 

relevans för undervisningen begränsas till administreringen av att tolka de 

nationella målen för att därmed uppfylla dem i undervisningen. Planeringen, 

analysen, dokumentationen och uppföljningen av tillämpandet av de nationella 

målen i undervisningen är resurskrävande och minskar fokuset på elever och 

undervisning. Liknande arbetsvillkor gynnar inte den ökande lärarbristen och 

kommer inte att höja skolkvaliteten. 

Den moderna formen av styrningen där staten ansvarar för att utforma 

de nationella målen varpå skolan och lärare ska tolka och tillämpa dem 

autonomt är en svår balansgång eftersom tillämpningen därefter granskas 

utifrån nationella mått. Skolan och lärarna får därefter hållas till ansvar för 

tillkortakommanden i uppfyllelsen av de 950 målen, en konst som är dömd att 

misslyckas. Elevresultaten sjunker, lärare stressas av den negativa utvecklingen 

och politiker kräver allt mer kontroll och styrning av skolväsendet för att vända 

Argumentation  

Definitionen 

Dokumentation 

Måluppfyllelse för att 
uppnå likvärdighet 
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den nedåtgående spiralen. Hur detta ska vända och reell skolutveckling och 

kvalitetshöjning ska äga rum kräver vidare forskning, men starkare målstyrning 

är uppenbarligen inte lösningen på problematiken. Istället för att rikta kritiken 

mot lärare och skolverksamheter med oupphörliga kvalitetsgranskningar är det 

dags att kvalitetsgranska målstyrningen som metodik i skolutvecklingen. 

 

Förslag på vidare forskning 

Den kritiska diskursanalytiska undersökningen av kvalitetsdiskursen är 

insiktsgivande på flera sätt, och denna studie kan möjligtvis ses som ett mindre 

bidrag i detta redan etablerade forskningssammanhang. Avsikten har varit att 

bidra med kritiska reflektioner om den rådande kvalitetsdiskursen för att 

medvetandegöra hur kvalitet används för att möjliggöra ökad statlig styrning 

och kontroll av skolan. Denna medvetenhet skulle kunna användas för att 

undersöka alternativa perspektiv på kvalitet förankrat i pedagogisk forskning. 

Empiriska studier av svenska rektorers och lärares upplevelser av det 

systematiska kvalitetsarbetet och dess följder är en möjlig undersökningsfokus. 

En liknande studie skulle utveckla den teoretiska förståelsen av problematiken 

som denna studie har bidragit med. 
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Bilaga. Exempel på analysförfarande 

Följande tabell visar ett exempel på hur analysen genomfördes: 

Citat från datamaterialet Kod Under- 

kategori 

Huvud- 

Kategori 

"Att utveckla utbildningen är 

en ständigt pågående process 

som tar sin utgångspunkt i en 

analys och bedömning av 

måluppfyllelsen" 

Måluppfyllelse 

utvecklar 

utbildning  

Systematisk 

analys av 

utveckling 

som leder 

till mål-

uppfyllelse  

 

 

 

 

 

Mål-

uppfyllelse 

i syfte att 

säkerställa 

likvärdig-

het 

"Kvalitetsarbetet är en för-

utsättning för att kunna 

upprätthålla och utveckla 

utbildningens kvalitet. 

Kvalitetsarbetet omfattar 

såväl målen för 

verksamhetens 

genomförande som målen för 

barns och elevers lärande och 

utveckling" 

Måluppfyllelse 

främjar 

kvalitet 

Kvalitet som 

leder till 

mål-

uppfyllelse 

 

Tabell 1: Exempel på analysförförandet 


