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1 Abstract 
Swedish school has for the last decades been using quality management as a method for 
improvement. Quality management is an enormous work and the whole school staff needs 
to be involved. The management consists of several parts like planning, surveys and 
interviews, analysis of the replies and setting up new goals. Parents, children and teachers 
are nowadays accustomed with quality surveys. The last few years these quality surveys 
have been computerized, but they still look almost the same, using little interaction with the 
respondent.  

I have had the opportunity to work with the company KMF Ventures, which has a vision that 
entails a more interactive web survey. This web survey gives both the school board and the 
pupils a possibility to compare their school with others. Hopefully this make them more 
interested in responding. The web survey is always open and the pupils can respond 
whenever they change opinion.  

This report describes the development process of the quality control tool for the web survey. 
The web tool has furthermore been evaluated in two Swedish gymnasium schools. 
Interviews have been held with teachers, school board and pupils. The purpose was to see 
how their quality management system works and how it has been changed when they starts 
to use this quality control tool. I also wanted to see how the schools handle problems with 
for example teachers. 

The questions in the web survey are few but they look practically the same as the ones 
already being used by the schools. They questions differ however from other surveys in the 
way it use only “yes” and “no” as responses.  

The quality web tool indicated that there were some problems in the schools. The lack of 
experience made however the schools to take little notice, even less to take action. This 
shows that education and planning of a new quality control tool is of great importance. The 
comparison option was nevertheless highly valued. This quality control tool could have a 
future, but it requires significant improvements. The company needs for example to consider 
the possibilities of a more well-known method for surveys. Most important is though that 
the company helps the school with the planning and the introduction of the new quality 
survey.  
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2 Nyckelord 
Kvalitetsarbete, kvalitetsundersökning, webbaserad enkätundersökning. 
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3 Inledning   
Det är nog få som tycker att det är roligt att svara på enkäter, men man gör det av 
pliktkänsla. De senaste åren har enkäterna blivit allt mer digitaliserade, men de 
webbundersökningar som jag har kommit i kontakt med har varit snarlika de i 
pappersformat. När man svarat på enkäten får man oftast inte mer än ett ”tack”. Jag blev 
därför intresserad när jag träffade ett företag som ville arbeta med en mer interaktiv 
webbundersökning.   

KMF Ventures har ett projekt som de kallar Resursandel i lärande™ (RIL). RIL är ett verktyg 
som ska ge skolledare möjlighet att styra skolans tid, kvalitet och pengar. Verktyget ska 
också ge en bra översikt och det ska gå att jämföra sig med andra skolor. RIL består av de tre 
delarna tid, produktkvalité och pengar. Tid ska ge en modell för insamling av personalens 
tidsanvändning, sammanställning och presentation av tidsdata per av er definierade enhet.  
Produktkvalité ger eleverna vid skolorna möjlighet att aktivt medverka i utvärderingen av 
skolans kvalitet. Skolan erhåller en färdig modell för insamling av rätt kvalitetsutvärdering 
för att snabbt få veta situationen per skola, klass och elev. Pengar: med analys av processer, 
produkter och elever, får skolledaren med detta kraftfulla verktyg kontroll över hela sin 
verksamhet. Företaget har tagit fram en modell för hur utvärdering av ”produktkvalité” ska 
fungera men har vid examensarbetets start inte testat det i praktiken. 

Företaget annonserar efter en programmerare och skriver att de arbetar med skolor. Jag 
kontaktar företaget och berättade att jag har kunskaper inom programmering och att jag 
också studerar till lärare. 

När jag träffar företaget är de intresserade att skapa ett specialutformat examensarbete där 
jag också har nytta av mina kunskaper kring skola, undervisning och lärande. De berättar att 
de tagit fram en modell för hur kvalitet ska mätas och att de nu vill testa denna modell i 
skolan. För att göra detta behöver de också ta fram ett webbverktyg. 
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4 Bakgrund 

4.1 Kvalitetsredovisning 
Enligt förordning 1997:702 (om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.) ska alla 
kommunalt bedrivna skolor och förskolor upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning varje år. 
Detta ses som ett ”led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av 
verksamheten” (Riksdagen, 1997). 

Eftersom det har varit en förvirring kring utformandet av kvalitetsredovisningar gav 
Skolverket 2005 ut ”allmänna råd och kommentarer kring kvalitetsredovisningar”. De 
påtalade då att syftet med kvalitetsredovisningar är att skolan ska kunna följa utvecklingen 
och stämma av hur långt skolan har kommit i förbättringsarbetet. Skolan har alltså en 
skyldighet att rapportera om skolans kvalité en gång om året, men eftersom ”förändringar 
inom en organisation kan vara av långsiktig eller kortsiktig karaktär” så måste ”arbete för att 
säkra och utveckla kvalitén i den pågående verksamheten kontinuerligt stämmas av och 
kontrolleras” (Skolverket, 2005, s. 13). Kvalitetsarbete måste också utformas ”med hänsyn 
till varje ansvarsområde och verksamhetsforms särart”. Vissa grundläggande värden och mål 
är gemensamma men ”utgång punkten måste vara att förbättra måluppfyllelsen utifrån de 
behov som finns i den aktuella kommunen” eller skolan. (Skolverket, 2005, s. 12) 

4.2 Företagets vision  
Ett av KMF Ventures visioner är att kontinuerlig undersökning av skolans kvalité ger en 
avsevärt högre effekt på elevers trivsel och lärande i skolan, jämfört med 
kvalitetsundersökningar som enbart sker en till två gånger per år. Enligt företagets modell 
ska kvalitetsundersökningen vara öppen för jämnan. På så vis får skolledningen möjlighet att 
direkt se om eleverna är missnöjda.  

Företaget är också övertygat om att det är viktigt att ha en samlad översikt över skolans 
kvalité samtidigt som det också kan vara bra för skolorna att de kan jämföra sig med andra 
skolor. Företaget har tagit fram ett antal påståenden som de anser är viktiga för att skapa 
trivsel i skolan. Dessa påståenden kan antingen besvaras med ”ja” eller ”nej”. Eleverna ska 
svara på kvalitetsundersökningen via webben.  

Företaget vill se om deras kvalitetsundersökning kan hjälpa skolorna att förbättra sin kvalité. 
De vill också se om skolornas kvalitetsarbete förändras samt om och i så fall hur de använder 
kvalitetsundersökningen. Mitt uppdrag blir att förverkliga företagets vision och försöka svara 
på de frågor företaget vill ha svar på. Jag kommer dessutom att ifrågasätta företagets modell 
utifrån flera teorier.  
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5 Syfte och forskningsfrågor 
Examensarbetet syftar till att utveckla ett webbverktyg för kvalitetsundersökningar i 
gymnasieskolan. Detta webbverktyg testas och utvärderas därefter i ett par gymnasieskolor. 
Syftet med utvärderingen är att undersöka hur skolorna väljer att arbeta med 
kvalitetsundersökningen och se hur skolan tar hand om elevernas missnöje. Företagets 
modell för kvalitetsarbete kommer också att kritiskt granskas utifrån teorier.  

Utveckling 

 Hur kan man utnyttja den teknik som webben medför för att skapa ett tilltalande och 
funktionellt verktyg för kvalitetsundersökningar för både elever och skolledning?  

Utvärdering 

 Hur har skolledningen förändrat arbetet med att utveckla skolans kvalitet efter 
användningen av ”realtidsverktyg” för kvalitetsmätning enligt Resursandel i lärande? 

 Hur kan företagets modell för kvalitetsundersökningar förbättras? 

6 Centrala begrepp  
Kvalitetsundersökningen och webbverktyget: Den kvalitetsundersökningen som används 
under examensarbetet benämns som ”kvalitetsundersökningen” och ”webbverktyget” när 
tekniken avhandlas. Andra kvalitetsundersökningar som skolorna använder benämns under 
andra titlar. 

Produkter och stödprodukter: Företaget betecknar de olika frågeområdena som 
”produkter”. Produkterna är Lärare, grupp och ämne. Till stödprodukter tillhör trygghet, 
skolmat och problemhantering.  

Aktivitet: Med aktivitet menas här i vilken utsträckning webbverktyget används. Alla 
inloggningar i webbverktyget registreras. 

7 Begränsningar 
Den kvalitetsundersökning företaget har tagit fram innehåller även en enkätundersökning 
bland lärarna som bland annat berör organisationen och ledarskapet. De har också skapat 
påståenden till föräldrarna. Detta examensarbete är dock begränsat till elevenkäterna. 
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8 Teori 

8.1 Historia   

8.1.1 Utvärderingens historia 
Utvärderingar av skolan har funnits länge, som en sorts efterkontroll. Tidigare benämnde 
man oftast dessa som inspektion eller revision. Dessa utfördes av från staten tillsatta 
inspektörer och har funnits sedan 1858. Dessa skulle undersöka de enskilda lärarnas 
undervisning. Lärarna skulle följa föreskrivna moment som sedan skulle bokföras till 
inspektionerna. De enskilda elevernas resultat inspekterades också. Sedan slutet på 1950-
talet skedde en reformation som dels innebar att inspektionen förflyttades till utbildningens 
verksamhet, så kallad reform och programutvärdering. Det innebar också att 
utvärderingarna skulle genomföras av de verksamma istället för av experter utanför. Med 
tiden förändrades synen på utvärdering från ha använts som kontroll till att på 80-talet även 
användas till utveckling av skolan. Det har dock funnits en konflikt mellan dessa två synsätt 
och sedan 2003 sker utvärderings som en form av kontroll av Skolverket, medan 
Myndigheten för skolutveckling har till uppgift att främja och stödja skolans utveckling. 
(Nihlsfors & Wingård, 2005) 

Utvärderingar kan ske på tre olika nivåer, nationell, kommunal och enskild skola/förskola. 
Fram till 1970-talet var nästan all utvärdering på nationell nivå. På 1970-talet skedde en 
reform (SIA-reformen) som innebar att utvärdering också ska ske på lokal nivå. Lokala 
arbetsplaner utformades och lokal utveckling främjades. Genomförandet av dessa 
utvärderades av personalen. 1991 fick också kommunerna ett större ansvar för skolorna. 
Detta innebär att kommunerna ska utvärdera den kommunala verksamheten samt att 
kommunala skolplaner ska uträttas. I dag sker utvärderingen på alla tre nivåerna, där den 
nationella utvärderingen sker i form av kvalitetsredovisningar.  (Nihlsfors & Wingård, 2005) 

8.1.2 Kvalitet blir ett centralt begrepp i skolan 
Kvalitetsarbetet har också en historia, som börjar först på 1990-talet. Under 1990-talets 
första hälft utvecklades skolsystemet eftersom skolan behövde anpassas till samhällets krav. 
Tendenserna var tydliga, skolan skulle bidra till ett livslångt lärande i ett kunskapssamhälle. 
Väsentliga kunskaper som ska främjas är kommunikationsförmåga, problemlösning, 
personlig utveckling och att lära sig samarbeta med andra (Sträng & Dimenäs, 2000). 

Reformationen innebar också att de svenska skolornas rektorer, lärare och övrig 
skolpersonal fick det yttersta ansvaret för att ”utforma den pedagogiska verksamheten”. 
Detta är en konsekvens från statens decentraliseringspolitik som krävdes för att 
tillfredsställa skolans demokratiska uppdrag, men infördes också för att stärka lärarkårens 
yrkesstatus. Det skedde därmed en övergång från statens regelstyrning till en mål- och 
resultatstyrning. Staten har satt upp de övergripande målen via läroplanerna och ger 
kommunerna resurser. Kommunerna ansvarar för att fördela resurserna och sätta upp 
planer för hur målen ska uppnås. Skolorna ansvarar i sin tur för att dela upp de övergripande 
målen till delmål på olika nivåer. Både skolorna och kommunen ansvarar för att utvärdera 
om målen har uppfyllts (Alexandersson, 1999). 

För att kontrollera att skolorna och kommunerna arbetar med att uppfylla målen har man 
infört ett krav på årliga kvalitetsredovisningar (se 4.1 Kvalitetsredovisning). Varje skola som 
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ingår i det offentliga skolväsendet är skyldiga att göra en kvalitetsredovisning. Varje kommun 
är dessutom skyldig att göra en sammanställd kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningarna 
ska vara offentliga och enkla att komma åt (Skolverket, 2005). Sedan 90-talet är det är 
numera fritt för elever och föräldrar att välja skola (Andersson, 2002). Därför är det viktigt 
att de som väljer gymnasieskola får en överblickbar information.  

8.2 Kvalitet 

8.2.1 Vad är kvalitet? 

Kvalitet i allmänhet  
Kvalitet ses i vardagsspråket som en egenskap, värde eller beskaffenhet och är en motsats 
till kvantitet som istället avser storlek och mängd. Kvalitet är ett komplext ord och är lika 
svårt att definiera som att mäta (Vernersson, 2007). Vernersson (2007) tar upp fem olika 
kvalitetsdefinitioner: 

Inneboende egenskaper är kanske svårast att sätta ett ord på vad det innebär. Det finns 
något tidlöst och en essens som skapar en förträfflighet.  

Upplevelse hos kunden är också en kvalitetsfaktor. Här ser man till kundens individuella 
tillfredställelse. 

Vid tillverkningsbaserade, mätbara egenskaper gäller det att nå upp till de krav som har 
ställts. Det gäller att minimera avvikelser från specifikationer. Inom tjänster menar man 
oftast punktlighet. 

Värde i relation till pris. Här bestämmer kunden vad hon får ut i relation till de pris hon 
betalat. 

Skolan anses tillhöra tjänstekategorin. SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, (refererat i 
Jörbeck & Levén, 2001, s. 65) är en icke vinstdrivande stiftelse som arbetar med utveckling 
av kvalitén i alla delar av samhället. De anser att det inte finns några principiella skillnader 
mellan skolan och andra tjänsteorganisationer utan det handlar i båda fallen om en 
helhetssyn. I tjänsteorganisationer kan man inte mäta kvalitén hos en produkt utan man 
måste se till alla tjänster som organisationen erbjuder. De sju kriterierna SIQ har är: 

- Ledarskap 
- Information och analys 
- Strategisk kvalitetsplanering 
- Medarbetarnas utveckling, engagemang och delaktighet 
- Verksamheten* processer 
- Verksamhetens resultat 
- Kundtillfredsställelse 

En skola måste alltså bedömas utifrån alla dessa kriterier (Jörbeck & Levén, 2001). 
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Kvalitet i skolan 
Genom att använda SIQ’s modell kan vi anpassa den till skolan: 

Ledarskap är ett viktigt kriterium för god kvalité. Ledarskapets viktigaste uppgift är att sätta 
mål för hela verksamheten och skapa goda förutsättningar för alla medarbetare(Jörbeck & 
Levén, 2001). Ledarskapet utvärderas därför lättast av de anställda.  

Den strategiska kvalitetsplaneringen har visionen som grund. Den ska innehålla både 
långsiktiga och kortsiktiga mål och fokus ska vara på kunderna (eleverna och föräldrarna). 
Man ska klargöra hur alla ska samverka och hur arbetet för att nå visionen ska se ut. (Jörbeck 
& Levén, 2001) 

Information och analys innebär att skolan ska ta del av samhällsutvecklingen och 
skolutvecklingen och analysera den. Egna resultat jämförs med andra skolor i Sverige. 

Skolan har många verksamma processer. Det handlar om skolmaten, arbetsmiljön, 
undervisningen, utvecklingssamtal etc.  Skolan bör delas in i huvudprocesser, delprocesser 
och stödprocesser. Huvudprocessen är själva lärandet. Delprocesser är nödvändiga delar för 
att uppnå maximalt lärande. Jörbeck (2001) ger som exempel ”lära fakta” som är en del av 
”lära för att lära”. Stödprocesser är de som stödjer och utvecklar huvudprocessen såsom 
skolmat och skolhälsa. 

För att få kundtillfredsställelse måste både elever och föräldrar vara nöjda. Skolan måste ha 
ett nära samarbete med föräldrar. Det handlar även om skolans roll i samhället och dess 
utveckling. Det övergripande målet är att göra eleverna bättre rustade för framtiden. Därför 
kan man se samhället och framtiden som en kund. Kundtillfredsställelsen mäts och jämförs 
med andra skolor. (Jörbeck & Levén, 2001)  

Medarbetarnas utveckling, engagemang och delaktighet är en förutsättning för att skapa 
en kvalitativ skola. Man bör ha utvecklingsplaner för medarbetare på alla nivåer och de ska 
omfatta åtgärder för att förstärka samarbetet mellan enheterna i och utanför skolan. 
Lärandet knyts samman med faktiska problem. Problem känns som mest relevanta när det är 
ens egna vilket innebär att medarbetarna tar självständigt ansvar för 
kompetensutvecklingen.  

När man mäter verksamhetens resultat ska man inte bara ta hänsyn till siffror. Man måste 
också vara lyhörd och ha inlevelse i det man känner, hör och ser. Här kan man arbeta med 
enkäter, gruppintervjuer, observationer och fallstudier. (Jörbeck & Levén, 2001) 

Kvalitet utifrån flera synsätt 
För att definiera kvalité mer specifikt bör det beaktas att det finns flera synsätt på 
kvalitetsarbete. Alla dessa synsätt finns parallellt och påverkar varandra när vi arbetar med 
kvalitet i skolan. Kvalitet inom skolan anser Vernersson (2007)  kan ses från tre olika synsätt: 
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Den administrativa synen värderar verksamheten i förhållande till uppsatta mål. 
Skolväsendets läroplaner och kursplaner utgör viktiga styrdokument. 

Den marknadsmässiga synen betonar betydelsen av konkurrensen mellan skolorna. Detta 
synsätt finns eftersom det finns en konkurrens mellan skolorna och på så vis har deras 
verksamhet en stor betydelse. Kvalitetsfrågorna avgörs då efter producenternas(skolornas) 
utbud och konsumenternas (elever och föräldrarnas) efterfrågan. På detta sätt kan 
kvalitetsredovisningen användas för att profilera sig och vara konkurrenskraftig. 
(Vernersson, 2007) 

Den professionella synen skapar ett koncensus så att alla medarbetare har en gemensam 
förståelse för vad kvalitet innebär på den skolan. Skolledare och lärare har alla ett 
gemensamt ansvar. (Vernersson, 2007) 

Måluppfyllelse 
Som det står i inledningen, så måste kvalitetsarbetet anpassas till lokala mål. Dock finns det 
vissa grundläggande värden som är gemensamma (Skolverket, 2005). På gymnasiet är det 
läroplanen som ligger som grund för kvalitetsarbetet. Även programmål och separata 
kursmål har stor betydelse (Skolverket, 2007).  

Kvalitet kan anses vara att uppnå eftersträvade mål på olika nivåer och olika sammanhang. 
Vernersson skiljer på två olika uppfattningar kring måluppfyllelse och kallar dessa för ”det 
verksamhetsbaserade synsättet” och ”det användarcentrerade synsättet”. I det 
verksamhetsbaserade synsättet är läroplanen, programmålen och kursmålen viktiga. I det 
användarcentrerade synsättet ligger elevernas målsättningar, förväntningar och behov i 
fokus. I detta synsätt sätts elevernas förmåga att kunna analysera, tillföra sig fakta, resonera 
och reflektera. (Vernersson, 2007) 

Lärande och undervisning 
Enligt den traditionella synen på lärande sågs läraren som en person som förmedlade 
kunskap. Där är läraren ”någon som presenterar stoft som sedan ska föras över till eleven” 
(Dysthe, 2003, s. 123). Själva lärandet ses då som en transport av lärarens kunskaper till 
andra som inte innehar dessa kunskaper. Denna förlegade syn innebär att kommunikationen 
inte tas på allvar då det endast handlar om att sprida information via något medium. 
(Jobrein & Carlén, 2005)  

Med denna syn ses kunskapen som neutral, oberoende av vem som producerat den och vem 
som mottagit den (Säljö, 2000). I själva verket är lärande mycket mer komplext. Enligt den 
amerikanske filosofen och pedagogen Dewey (refererad i Dysthe, s. 135) kommer alla 
erfarenheter från ett samspel mellan yttre och inre faktorer. Det en person har tillägnat sig i 
form av kunskaper vid en situation tillämpas vid en senare situation. De är inre för att de 
medverkar till att personens attityder, önskningar och mål etableras genom att jämföra nya 
erfarenheter med den kunskap personen redan har om området. Dessa uppstår dock inte i 
ett tomrum, utan det är de yttre faktorerna som bidrar. Därför ser man erfarenheter som 
sociala eftersom de innebär en kontakt och kommunikation med omgivningen. (Dysthe, 
2003) 

Den brittiska skolinspektören Benford och Nilsson (1999) instämmer att kvalitén på 
undervisningen är viktigast för att skapa en kvalitativ utbildning. De påpekar att andra 
faktorer som klasstorlek, byggnad och skolans storlek spelar en mindre roll. Lärarens roll är 
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därför av största betydelse. När man mäter kvalitén på undervisningen måste man dela in 
den i mätbara delar. Dessa delar är enligt författarna relation, samspelet, ämneskunskaper, 
tempot, utmaningar, förväntningar, organisation, metoder och planering. 

Eftersom inlärning är en social process är relationen mellan eleverna och de vuxna på skolan 
viktig. En lärare som har en bra relation med eleverna får dem att känna sig trygga i sin 
inlärning. Kopplad till relationerna är också samspelet mellan lärare och elever. Läraren ska 
verka stödjande och låta eleven använda sin egen förmåga till att lösa problem. Det är också 
viktigt att läraren har goda ämneskunskaper. Med ämneskunskaper vet läraren vad hon vill 
ha från sina elever och vet också hur hon kan få dem. (Benford & Nilsson, 1999) Vernersson 
(2007) instämmer att eleverna anser att det är viktigt att läraren kan väcka intresse och 
fånga den målgrupp hon ska undervisa. För att kunna göra det krävs det att läraren kan sitt 
ämne och är intresserad av att lära ut. Benford och Nilsson (1999) skriver att om läraren kan 
ämnet ger det bättre möjlighet att kontrollera tempot och svårighetsgraden för eleverna. 
Elever tycker om utmaningar. Elever som svarar att ämnet är ”sådär svårt” är i regel inte 
tillräckligt stimulerade. Lärarens förväntningar är också viktiga. Hur mycket läraren planerar 
för och hur mycket hon tror att eleverna klarar av påverkar hur mycket eleverna i slutändan 
lär sig. Det är också viktigt att läraren är bra på att organisera. Hon ska kunna planera hur en 
aktivitet ska äga rum, hur lokalen ska användas och hur deltagarna ska organiseras. Läraren 
ska också ha metoder för hur grupper ska användas och om det krävs specialistkunskap. 
Genom planering kan läraren organisera utbildningen. (Benford & Nilsson, 1999) En lärare 
som kommer förberedd till lektionen gör att eleverna känner sig mer uppskattade och 
värdiga. (Vernersson, 2007) 

Övriga kvalitetsfaktorer 
När skolans kvalité bedöms måste alla processer ses till. Många av de processerna ryms inom 
de som redan tagits upp men några kan vara viktiga att specificera separat. 

Benford och Nillson (1999) anser till exempel att skolans lokaler påverkar kvalitén och 
elevernas prestationer. De anser att Sverige är dåligt på att använda möjligheterna i 
lokalerna. Lokalerna kan till exempel användas till att lyfta fram elevarbeten av hög kvalité. 
Detta visar att skolan är engagerad i god kvalité och värderar elevernas talanger och 
ansträngningar. (Benford & Nilsson, 1999) 

En skolas kvalité kan också bedömas utifrån hur de behandlar elever med särskilda behov. En 
skola visar på kvalité genom att identifiera, erkänna och bemöta elevers särskilda behov. 
(Benford & Nilsson, 1999) 

Mobbning är ett brott mot skollagen och alla som arbetar på skolan har till uppgift att 
motverka alla sorters kränkningar (Skolverket, 2004). Enligt Olweus (refererad i Thornberg, 
2007, s.49) åtgärdsprogram för mobbning bör man börja med att genomföra en 
enkätundersökning för att ta reda på mobbningens omfattning. Att vara mobbad och att ha 
kamrater behöver dock inte vara samma sak. Andersson (2002) skriver att sociala relationer 
är viktiga i utvecklingsprocessen. Våra vänner kan öva inflytande på oss och stödja oss. För 
att skolan ska bli en bra utvecklingsmiljö är det därför viktigt att de relationer som skapas är 
av denna karaktär (Andersson, 2002). När eleverna kommer till gymnasiet har de splittrats 
upp från sina gamla vänner. En av lärarens uppgifter är att stödja den nya grupputvecklingen 
så att ett positivt socialt klimat uppstår i klassen. Detta kan läraren göra genom att föra en 



16 
 

dialog med klassen och sätta upp regler för hur man beter sig för att upprätthålla 
stämningen i gruppen. (Thornberg, 2007) 

Elevernas personliga utveckling är också mycket viktig. Den innefattar elevernas spirituella, 
moraliska, sociala och kulturella utveckling (Benford & Nilsson, 1999). Många av dessa 
innefattar dessutom de grundläggande värden som står i skollagen såsom att förstå och 
respektera sin och andras kulturer. Skollagen ska stå som till grund för kvalitetsarbetet. 

8.2.2 Arbeta med kvalitetsutveckling 
Kvalitetsarbete innebär att man utifrån nuläget ställer upp mål och strategier för att nå 
dessa så att man kan utvecklas. Kvalitetsarbete kan ses som en process. Det är ett flöde av 
aktiviteter som är riktade mot specifika mål. Skolans huvudprocesser är elevernas lärande. 
Runt denna process finns det delprocesser som lärarens lärande, elevinflytande, 
arbetslagsutveckling och pedagogisk ledning. Förutom huvudprocessen finns en del 
stödprocesser som skolhälsovård, måltid, vaktmästare med mera. Skolan kan ses som ett 
virrvarr av processer. (Eriksson, 1998)  Skolan har dessutom en skyldighet att rapportera om 
skolans kvalité en gång om året, men eftersom ”förändringar inom en organisation kan vara 
av långsiktig eller kortsiktig karaktär” så måste ”arbete för att säkra och utveckla kvalitén i 
den pågående verksamheten kontinuerligt stämmas av och kontrolleras”(Skolverket, 2005, s. 
13). 

Kvalitetsarbete kan beskrivas på fler sätt. Jörbeck och Levén (2001) ser kvalitetsarbete som 
ett hjul medan Nihlfors (2005) drar paralleller till forskningsprocessen. Kvalitetshjulet kan 
delas upp i de tre delarna planering, genomförande och värdering. Alla dessa delar bör ta 
ungefär lika lång tid. Arbetet sker i flera steg för att sedan återgå till första steget fast i en 
mer reviderad version. (Nihlsfors & Wingård, 2005) 

Första steget är att lyssna då problemet måste identifieras (Jörbeck & Levén, 2001). När man 
väljer problemområde ska det vara ett område som man inte redan är nöjd med eller som 
man vet att det inte finns några möjligheter att förbättra. Sedan måste man fundera över 
vilket resultat man kan få och om man är beredd att förändra. Man måste lyssna vad det 
finns för kunskaper om området både i skolan och mer generellt. I en forskningsprocess gör 
man därefter en teoretisk ansatts. Skolverket skriver att skillnaden med kvalitetsarbete och 
en forskningsprocess är att utvärderingen inte behöver utgå från vetenskapliga teorier. 
Däremot ser man alltid problemet ur något perspektiv. Man måste därför fundera över om 
det är lärarnas, elevernas eller kanske föräldrarnas perspektiv. Man kan också börja 
utvärderingen utan ett perspektiv och först vid tolkandet av det insamlande materialet välja 
perspektiv.  Nästa steg är att välja vilken metod man ska använda för utvärderingen, om man 
ska använda sig av enkäter, intervjuer, observationer eller dokumentstudier. I 
dokumentstudier tar man på vara på till exempel provresultat, dokumentationer av 
utvecklingssamtal, loggböcker med mera. (Nihlsfors & Wingård, 2005) 

När man valt metod genomför man undersökningen på det vis man planerar. Efter 
genomförandet så utvärderas resultatet. Resultatet ska leda till nya angreppssätt och 
problemområden. På så vis kan högre och högre mål nås för verksamheten. (Jörbeck & 
Levén, 2001). 
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8.2.3 Finns det nackdelar med kvalitetsarbetet? 
Man måste vara försiktig vid kvalitetsarbete. Försöker skolledningen kartlägga alla 
problemområden på skolan kan det tyda på ett kontrollbehov. Det ger en känsla av man 
underskattar människors förmåga att själva finna vägar. På så vis får inte skolans 
kvalitetsarbete ses som ett kontrollbehov. För att förbättringar ska ske krävs då inte 
påtryckningar utifrån utan de anställda måste ta egna initiativ och ansvar. (Eriksson, 1998) 

8.2.4 Hur ser kvalitetsarbetet ut i skolorna idag? 
Skolverket har fr.o.m. år 2003 regeringens uppdrag att genomföra en utbildningsinspektion 
som ska omfatta varje kommun och alla skolor vart sjätte år. Den senaste rapporten utkom 
2004 och fick som rubrik i pressmeddelandet: ”Bristande kvalitetsarbete på skolorna drabbar 
de svaga eleverna”. I sammanfattningen av rapporten står det att ”skolans ledning är central 
när det gäller såväl verksamhetsstyrning som kvalitetsarbete” men att ”rektors roll som 
pedagogisk ledare förefaller problematisk och otydlig.” Dessa brister innebär ”konsekvenser 
för hela verksamheten, men drabbar de svagare eleverna hårdare.” Inspektionen visade att 
grundskolerektorerna brast i uppföljningen då det saknades rutiner för att säkerhetsställa att 
eleverna får det stöd de har rätt till. Inspektionen visade också att kvalitetsredovisningarna 
inte alltid uppfyllde sitt syfte och att de ibland saknades helt. (Skolverket, 2004)  

8.2.5 Läroplanen för de frivilliga skolorna 
Kvalitetsarbetet ska i huvudsak baseras på läroplanen lpf94  (Skolverket, 2007). Således är 
det viktigt att se vilka de grundläggande värdena är. 1 

Förståelse och medmänsklighet 
Det svenska samhället ökande rörlighet mellan gränserna ställer stora krav på dess 
medmänniskor. Eftersom skolan är en social och kulturell mötesplats så måste den främja 
förståelse för andra människor och visa vikten av kulturell mångfald. (Skolverket, 2006) 

Demokratisk skola 
I Lpf94 (2006) står det att det inte räcker med att förmedla kunskap om demokrati, utan 
undervisningen ska också ”bedrivas i demokratiska arbetsformer”, Dessutom ska elevernas 
lära sig att ta personligt ansvar för sina studier vilket förutsätter att ”skolan klargör 
utbildningens mål, innehåll och arbetsformer. Liksom vilka rättigheter och skyldigheter 
eleverna har”. Detta är viktigt för att de ska kunna ”deltaga aktivt i samhällslivet”. 
(Skolverket, 2006) 

Likvärdig utbildning 
All undervisning i Sverige ska vara likvärdig. Det innebär dock inte att den ska se lika ut, utan 
den ska anpassas efter alla elevers olika behov. Skolan ska också främja kvinnors och mäns 
jämställdhet. (Skolverket, 2006)  

Saklighet och allsidighet 
I skolan ska eleverna ges möjlighet att visa på skilda uppfattningar. Dock ska man ta avstånd 
från värderingar som strider mot dessa grundläggande värderingar. (Skolverket, 2006) 

                                                      
1
Under 2011 påbörjas den nya skolreformen som innebär en stor omstrukturering för gymnasieskolan. Den 11 

oktober 2010 presenterades den nya läroplanen lgr11 för grundskola, förskola och fritidshem och som kommer 
att börja gälla hösten 2011. Den nya läroplanen för gymnasieskolan är ännu inte officiell. (Skolverket, 2011)  
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8.3 Fördelar och nackdelar med webben 
En fördel med att använda webben är att om man använder tekniken rätt så kommer svaren 
att automatiskt bli sparade i dataregistret vid röstningen och således krävs ingen manuell 
inmatning (Ejlertsson, 2005). 

De möjligheter som finns i det fysiska rummet återspeglar sig även i det virtuella rummet. 
Som exempel kan nämnas kön, kultur, etnisk tillhörighet och social grupp. Dessa grupper har 
olika kunskaper om teknik och olika tillgång till tekniken. Detta skapar skillnader i aktiviteten 
hos deltagarna. (Jobrein & Carlén, 2005) Därför är det bra om eleverna får möjlighet att 
rösta i kvalitetsundersökningen på skoltid. 

Interaktion skiljer sig något i den virtuella världen jämför med den fysiska världen. Vissa av 
skillnaderna innebär möjligheter till deltagande medan andra begränsar. Till exempel kan 
personer som står högre i hierarkin upplevas som försvagade. Detta kan bero på att de 
fysiska beteendena för dominans såsom gester, störa med ögonkontakt och överrösta inte 
längre är möjlig. En nackdel med detta är att andra dominerande beteenden som till 
exempel personangrepp kan uppstå. (Jobrein & Carlén, 2005) Av denna anledning så finns 
det ingen möjlighet till interaktion sinsemellan eleverna inom webbverktyget. 

Interaktion via nätet kan också innebära att en person, som försöker föra en dialog, 
ignoreras. Detta beror på att det är betydligt lättare att ignorera ett elektroniskt 
meddelande än att i fysisk närvaro avstå från att bemöta ett försök till dialog. En fördel är att 
den fysiska frånvaron underlättar en dialog med de som är högre i hierarkin för de deltagare 
som har svårt att ta upp problematik ansikte mot ansikte. Detta beror på att det är lättare 
att se varandra som jämlikar. Elever som i det fysiska rummet ses som blyga och introverta 
gynnas därför av att få möjlighet att uttrycka sig i det virtuella rummet. (Jobrein & Carlén, 
2005) 

Deltagare med stort behov av sociala inslag kan vara svåra att motivera, De kan behöva 
känna att de har stöd från andra deltagare och pedagoger. (Jobrein & Carlén, 2005) Eleverna 
kan se att andra elever också har uttryckt sitt missnöje. Detta missnöje kan sedan diskuteras 
på till exempel mentorstid.  

8.4 Enkätmetodik 
Företaget använder sig av elevenkäter som utvärderingsmetod. Eftersom företagets modell 
är under granskning är det värt att nämna enkätmetodik. 

Patel och Davidsson (2003)  anser att när man konstruerar frågor med fasta svarsalternativ 
är det viktigt att man varierar alternativen så att de som ska svara på frågorna behåller sin 
motivation och inte heller fastnar i ett visst svarsmönster. 

Man bör också ta en fråga I taget. Som exempel ger Ejlertsson (2005) frågan: ”Anser du att 
personalen är vänlig och kunnig? (ja ganska/ja mycket/ varken eller/ nej inte speciellt/ nej 
inte alls)”. För att kunna svara ja på den frågan måste man både tycka personalen är vänlig 
och kunnig. Tycker vi tillexempel att personalen är vänlig men okunnig finns det inget att 
kryssa för. För att frågan inte ska bli ledande kan man också använda motsatser. Det vill 
säga, man ska skriva: ”tycker du att personalen är okunnig eller kunnig?”. (Ejlertsson, 2005) 

När man vill ta reda på personers attityd brukar man skriva påståenden. Som svarsalternativ 
använder man vanligen Likert-skalan. Det är en femgradig skala med svarsalternativen: 
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instämmer helt, inställer delvis, tveksam, tar delvis avstånd samt tar helt avstånd. Hälften av 
påståendena bör vara positiva och hälften negativa och de bör placeras slumpmässigt i 
ordningen. (Ejlertsson, 2005) 
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9 Metod 

9.1 Arbetets upplägg 
Den första delen av examensarbetet är att utforma den webbportal som sedan används till 
kvalitetsundersökningen. En diskussion förs med KMF Ventures om vilka krav och önskemål 
de har på sidan.  Först och främst vill de att röstningssidan för eleverna ska bli färdig. De har 
också krav på att tidigare svar från eleverna ska finnas markerade. Detta tror de ska göra 
röstningen effektivare. Har eleven inte ändrat åsikt sedan tidigare rösttillfälle behöver denna 
inte rösta igen. Allt eftersom webbverktyget färdigställs kommer flera krav.  

Webbverktyget ska kunna ge eleverna möjlighet att se vad andra elever har svarat, både i 
klassen, skolan och i resten av landet. När elevernas sida är klar utvecklades sidan för 
skolledningen. Den ska kunna ge ett svarsperspektiv över tiden. Skolledningen ska kunna se 
hur många som är missnöjda med något i nuläget, men också se hur många som varit 
missnöjda tidigare. På så vis blir det lätt att se om det har skett några förändringar i skolan 
och när dessa skedde. Hur detta ska se ut lämnar företaget öppet, men föreslår att det bästa 
vore en graf. 

Parallellt med webbutvecklingen sker också kontakten med lämpliga skolor som är 
intresserade av att deltaga i undersökningen. Varje skola ska bidraga med en klass. 

Från varje klass kommer 5 elever att intervjuas för att få en mer ingående bild av skolans 
kvalité. Att enbart intervjua fem personer ur en stor grupp kan verka paradoxalt men blickar 
man tillbaka på psykologins historia ser man att ”man bör koncentrera sig på ett fåtal 
intensiva fallstudier om syftet är att erhålla generell kunskap” (Kvale S. , 1997, s. 98). 

Undersökningen börjar med ett möte med skolledningen för att ta reda på hur de arbetar 
idag. Under mötet presenteras även modellen för kvalitetsarbete. Är skolan intresserad att 
arbeta vidare så får de ta fram en klass som kan delta i undersökningen. Vi bokar in ett 
tillfälle då jag får träffa eleverna för att visa dem webbverktyget samt intervjua några av 
eleverna. 

Själva kvalitetsundersökningen får eleverna fylla i via webben. Avslutningsvis kommer 
intervjudeltagarna att intervjuas igen för att se om det har skett någon förändring på skolan. 

Både intervjustudierna och kvalitetsredovisningarna kommer följa de fyra huvudkraven på 
information, konfidentialitet, nyttjande och samtycke, som preciseras i Vetenskapsinstitutets 
forskningsetiska principer (se bilaga 13.3) och som bör följas oavsett om man är forskare 
eller skriver en elevuppsatts (Ejlertsson, 2005).  

9.2 Val av skolor och klasser 
Skolorna tas först och främst fram via företagets och privata kontakter. En skola som är 
inriktad mot IT kontaktas. Då eleverna har tillgång till bärbara datorer i skolan är 
förhoppningen att de ska logga in ofta.  

Skolledningen på varje skola får vara med och bestämma vilken klass som lämpar sig. Kravet 
är att de väljer en klass ur årskurs två på gymnasiet eftersom att de är mer insatta på hur 
skolan fungerar redan i början av terminen. Samtidigt har de två år kvar på skolan vilket 
borde leda till att de blir mer motiverade att påverka skolan än kanske elever ur årskurs 3 är. 
Skolledningen får även veta vilka andra klasser som redan finns med och att det kan vara 
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intressant för skolan att välja en klass där de läser någorlunda samma ämnen eftersom de då 
får man möjlighet att jämföra resultaten med andra skolor. 

9.3 Möte med skolledning 
Intervjuerna med skolledningen är inte lika formella som elevintervjuerna och kan mer 
betraktas som ett kundmöte. De spelas därför inte in. Mötena är till för att få en bild av 
skolan och hur deras arbetssätt ser ut i dagsläget. Under mötena får också skolan möjlighet 
att se webbverktyget som sedan kommer att användas till kvalitetsundersökningen.  

Under terminen sker ett andra möte med skola B för att se om skolledningen har kommit 
igång. Mötet uteblir på Skola B, eftersom rektorn är svår att få tag på. 

Vid slutet av undersökningen sker ett avslutande möte med skolledningen på båda skolorna. 
Syftet med detta möte är att se hur de har arbetat med kvalitetsundersökningen samt för att 
se vilken uppfattning de har fått av webbverktyget. 

9.4 Kvalitativ intervjustudie av eleverna 
Jag har valt att utföra en kvalitativ intervjustudie eftersom ”den kvalitativa 
forskningsintervjun söker förstå världen ur den intervjuades synvinkel, utveckla innebörden 
av människors erfarenhet, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga förklaringarna” 
(Kvale S. , 1997, s. 9). 

Huvudsyftet med elevintervjuerna är att ta reda på hur kvalitetsarbetet ser ut på skolan före 
och efter undersökningen. Elevernas svar relateras till vilken ambitionsnivå de har i skolan. 
Alla elevintervjuerna spelas in. 

9.4.1 Första elevintervjun 
Den första elevintervjuns syfte är att försöka ta reda på elevens livsvärld i skolan och ta reda 
på vad skolan gör för att utveckla sin kvalité utifrån elevernas önskemål. En andra anledning 
till att intervjua är för att intervjuaren ”kan också genom samtal leda andra till ny förståelse 
och insikt” så att de intervjuade ”under sitt berättande reflekterar över vad som tidigare 
framstått som självklar i deras kultur” (Kvale S. , 1997, s. 12). Den första frågan kan vara svår 
att svara på direkt men tanken med frågorna är att de ska stimulera eleverna att tänka i vissa 
banor och fundera över om och i så fall hur webbverktyget kan användas till att öka 
elevinflytandet. Denna metod kallas för omvänd tratt-teknik och används just när man vill ta 
reda på intervjupersonernas inställning till något men samtidigt inte förväntar sig att 
personen som ska svara på frågorna inte har någon bestämd åsikt från början. Man börjar då 
med specifika områdesfrågor för att avsluta med mer övergripande frågor. (Patel, 2003) 

Frågorna ska ge svar på vilken ambition eleven har med skolan. Intervjun ska också ge en bild 
av skolan och vad de gör för att ta vara på elevernas åsikter utifrån elevens perspektiv. 
Förhoppningsvis kan intervjun också leda till tips och idéer som kan användas till att skapa 
ett webbverktyg som får eleverna mer intresserade av att svara. 

- Vilken inriktning läser du? 
- Vad ska du göra efter gymnasiet? 
- Kommer du ihåg varför du valde det här programmet och skolan? 
- Vad har du fått för intryck av skolan under det år som gått? 
- Är du missnöjd med något på skolan? 
- Vad gör du om du känner dig missnöjd? Vart kan du vända dig? 
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- Vad gör skolan för att förbättra sin kvalité utifrån elevernas önskemål? 
- Känner du att du har möjlighet att påverka kvalitén i skolan? 

9.4.2 Andra elevintervjun 
Den andra elevintervjun sker i slutet på terminen och som avslutning på undersökningen. 
Syftet med andra elevintervjun är att få en inblick i hur arbetet med kvalitetsundersökningen 
har sett ut på skolan och om det har funnits några problem. Målet är också att ta reda på om 
det finns missnöje som inte kommit fram via kvalitetsundersökningen. 

- Berätta lite om hösten, har det hänt något speciellt? Något du eller klassen har varit 
missnöjda med? 

- Har ni pratat något om kvalitetsundersökningen i skolan? 
- Idag, vart skulle du vända dig först om du är missnöjd med något? Varför? 
- Vad skulle krävas för att du ska använda webbsidan? 
- Aktiviteten på webbsidan har inte varit så stor i er klass, vad tror du det beror på?  

 

9.4.3 Påståendena i kvalitetsundersökningen 
Påståendena i kvalitetsundersökningen har företaget tagit fram tidigare. Eleverna har nio 
påståenden som de får besvara på i alla ämnen klassen läser. Dessa kategoriseras i tre 
områden: Lärare, Grupp och Ämne. Dessa områden benämner företaget för produkter. Det 
finns även tre stödprodukter: trygghet, skolmat och problemhantering med tre påståenden i 
varje. Alla frågor kan besvaras med antingen ”ja” eller ”nej”. Inför sista träffen med klasserna 
gick företaget in och ändrade påståendena. De svar som tidigare fanns flyttades då över på 
det nya påståendet. Företagets syfte med detta var att de ville förtydliga påståendena.  

Nya påståenden Gamla påståenden 
Lärare  Lärare 
 Jag är nöjd med min lärares entusiasm för och 
kunnighet i ämnet        

Min lärare är entusiastisk och kunnig. 

 Jag är nöjd med min lärares sätt att förklara för 
mig så att jag förstår        

Läraren förklarar så att jag förstår. 

 Jag är nöjd med hur ofta min lärare hjälper mig 
när jag behöver        

Min lärare hjälper mig så ofta jag 
behöver för att nå mina mål. 

Grupp  Gruppen 
 Jag är nöjd med min klass entusiasm för och 
kunnighet i ämnet        

Gruppen jag arbetar med är entusiastisk 
och kunnig. 

 Jag är nöjd med den arbetsro som är på 
lektionerna        

Det är den arbetsro jag behöver på 
lektionerna. 

 Jag är nöjd med de kamrater jag arbetar med        Jag har kamrater att arbeta med. 
Ämne  Innehåll 
 Jag är nöjd med ämnets innehåll        Jag tycker ämnet är intressant. 
 Jag är nöjd med de läromedel och hjälpmedel 
skolan tillhandahåller        

Jag har de läromedel och hjälpmedel jag 
behöver för att nå mina mål. 

 Jag är nöjd med ämnets svårighetsgrad   Nivån är tillräckligt svår för att stimulera 
för mig. 

Trygghet Trygghet 
Jag känner mig glad när jag går till skolan.        Jag känner mig trygg när jag går i skolan. 
 Jag har kompisar att umgås med på rasterna        Jag har kompisar att vara med på 
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rasterna. 
 Jag kan vara mig själv i skolan utan att få problem   Jag kan vara mig själv i skolan. 
Skolmat Skolmat 
Jag äter tillsammans med kompisar när jag äter        Jag äter tillsammans med kompisar 

varje dag. 
 Jag äter skolmaten när jag är i skolan        Jag äter skolmat varje dag jag är i skolan 
 Jag gillar skolmatsalens miljö och stämning när 
jag äter 

Jag gillar skolmatsalens miljö och 
stämningen när jag äter. 

Problemhantering Problemhantering 
Jag är nöjd med den hjälp jag får av skolan om jag 
är mobbad av en elev eller lärare        

Skolan hjälper mig om jag är mobbad. 

 Jag är nöjd med den hjälp jag får av skolan om jag 
har problem med ett ämne        

Skolan hjälper mig om jag har problem 
med ett ämne. 

 Jag är nöjd med den hjälp jag får av skolan om jag 
har privata problem utanför skolan   

Skolan hjälper mig om jag har privata 
problem utanför skolan. 

 

9.5 Kvalitetsundersökningens validitet och reliabilitet 
Reliabilitet betyder att frågorna är konstruerade så att slumpvariationen är låg. Upprepade 
mätningar av samma verklighet ska ge samma resultat. De får dock inte gå för lång tid 
mellan mätningarna. Om svaren överensstämmer för att den svarande minns vad den 
svarade vid senaste tillfället ger svaret en falsk hög reliabilitet. (Ejlertsson, 2005) 

I undersökningen görs flera mätningar, men verkligheten är inte nödvändigtvis densamma 
eftersom förändringar kan ha skett antingen spontant eller avsiktligt. Används 
kvalitetsundersökningen aktivt så borde det vara lättare att avgöra kvalitetsundersökningens 
reliabilitet. Eleverna har dock tillgång till svaren från senaste rösttillfället, vilket alltså ger en 
för hög reliabilitet.  

Med validitet menas att man ställer frågorna på så sätt att de verkligen mäter det man 
avsett. (Ejlertsson, 2005)  

Syftet med att byta frågorna är att öka validiteten genom att förtydliga påståendena så att 
det inte finns lika stort utrymme för misstolkningar. Dock kan det påverkat undersökningens 
trovärdighet. Dels för att en del av frågorna har ändrat karaktär. ”Nivån är tillräckligt svår för 
att stimulera för mig” ändrades till ” Jag är nöjd med ämnets svårighetsgrad”. I det första 
fallet inkluderas enbart svar där nivån är för låg, medan i det senare fallet så inkluderas både 
de svar där eleverna anser att nivån är för svår och för låg. ”Jag har kamrater att arbeta 
med. ” ändrades till ”Jag är nöjd med de kamrater jag arbetar med”. Påståendena betyder 
inte samma sak. Eftersom undersökningen tar hänsyn till historiska röstningar kommer inte 
alla röster att mäta samma sak, beroende på att eleverna kan ha tolkat frågorna på olika 
sätt. De övriga frågorna har dock inte samma distinkta skillnad men detta gör ändå att 
undersökningens trovärdighet försämras. 

9.6 Analysmetod och disposition 
En stor del av undersökningen är kvalitativ. Det finns inte någon universell metod för 
kvalitativ bearbetning, men en kvalitativ analys innehåller vanligtvis mycket data från olika 
insamlingar. Därför är det vanligt att man varvar intervjuerna med egna tolkningar och 
kommentarer (Patel, 2003). Resultatet och analysen är därmed inte skilda från varandra. 
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Som avslutning görs en slutdiskussion där analysen samlas upp och knyter an till 
frågeställningen (Olsson, 2008). I slutdiskussionen analyseras också företagets modell utifrån 
de teorier som tagits upp tidigare.  

Resultaten från de kvalitativa intervjuundersökningarna kommer att jämföras med de 
kvantitativa resultaten, i form av svar från kvalitetsundersökningen. De kvantitativa 
resultaten stärks av tabeller från webbsidan med kvalitetsundersökningen.  
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10 Resultatredovisning 

10.1 Utveckling 
Framtagningen av webbverktyget påbörjades redan innan sommaren 2009. Målsättningen 
var att ha ett helt fungerande webbverktyg vid starten på höstterminen 2009. Viktigast var 
att elevernas inloggningssida fungerade. Programmet har utvecklats under hela hösten, dels 
för att jag fått bra förslag från elever och skolledare men också för att öka prestandan. När 
mer statistik kom in har det visat sig att alla algoritmer för datainhämtning till graferna inte 
har stämt helt, utan vissa röster har gått förlorade. Dessa algoritmer har därför utvecklats så 
att de i numera stämmer. 

10.1.1 Inloggningssidan 
Det första man möts av när man kommer till sidan är inloggningssidan. Inloggningssidan 
innehåller en del information som alltså är nåbar för allmänheten. Här kan man se den 
senaste aktiviteten bland eleverna samt en graf över antal missnöjda elever den senaste 
veckan på alla skolor. Syftet med informationen är att göra sidan mer levande. Det finns 
även möjlighet att skapa ett konto för elever och be om ett nytt lösenord.

 

Figur 1Inloggningssidan 10 december 

10.1.2 Registrering 
På inloggningssidan kan eleverna klicka på länken ”skapa ny användare (elev)” för att 
registrera sig. De får då först välja skola bland de skolor som finns registrerade. 

I andra steget (Figur 2 Steg 2 registreringFigur 2) får eleverna skriva in personuppgifter. 
Personnumret undersöks så att det stämmer med svensk standard. Efter att skola A och B 
registrerade sig har skolorna fått möjlighet att lägga in alla elevernas personnummer i 
databasen. När eleven skriver in ett personnummer så matchas det då med de som finns 
registrerade. Detta gör att endast elever som går på skolan kan registrera sig. 
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Figur 2 Steg 2 registrering 

 
I sista steget på registreringen får eleverna följande frågor: 

Jag blir nöjd när jag får betyget:  

Ämne A IG  G  VG  MVG  

 

Jag går i gymnasiet för att:  

Jag vet inte 

Jag känner mig tvingad  

Jag vill studera vidare på högskola  

Det krävs för det yrke jag vill jobba med  

Jag vet inte vad jag vill arbeta med och programmet ger mig en bra bas  

Annan orsak  

 

Jag valde mitt gymnasium för att:  

Jag vet inte 

Jag kände mig tvingad  

Mina kompisar går här  

Jag fick en dator  

Skolan ligger nära där jag bor  

Skolan erbjöd ett program som passar mig  

Annan orsak  
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Jag har läst ocn godkänner användarvillkoren     

 

Syftet med dessa frågor är att få en bild av vad det är för elever som går i klassen. På så vis 
går det att se om det finns något samband mellan elevens ambitionsnivå och intresse för 
kvalitetsundersökningen och kanske även svaren. 

Enligt personuppgiftslagen måste användarna lämna sitt samtycke för att man ska få 
behandla personuppgifter (Riksdagen, 1998). I användarvillkoren står det därför: ”Alla röster 
kommer behandlas konfidentiellt. Med det menas att jag har tillgång till namn men jag 
kommer inte lämna ut dem vare sig till skolan eller någon annanstans.” 

10.1.3 Elevernas inloggning 
När eleverna loggar in får de upp en lista på alla ämnen som klassen läser gemensamt (Figur 
3Figur 1). Klickar man på ett av ämne kommer man till röstningssidan för det ämnet. Man 
kan också klicka på ”detaljer” och då får man upp information om hur andra elever har 
röstat i respektive fråga. (Figur 4) 

 

Figur 3 Elevernas startsida efter intervju med skola B 

http://www.kmfventures.se/kvalitet/information.php
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Figur 4 Detaljer 

10.1.4 Lärare och skolledare 
Det första lärare och skolledare möts av när de loggar in är en graf över den senaste veckans 
röster i alla skolor.(Figur 5) Därefter kan de välja att ändra ”alla skolor” till den skola de 
arbetar på. Det går alltså inte att se resultat från en annan specifik skola. De kan också se 
resultat från en enskild klass.  

Under ”välj produkt” finns alla de ämnen som finns på skolan för skolledaren medan läraren 
kan se de ämnen denna undervisar i. Alla kan också se stödprodukterna, det vill säga 
”trygghet”, ”skolmat” och ”problemhantering”. 

Under ”välj fråga” finns alla frågor. Ändrar man ”produkt” så kommer enbart frågorna för 
den produkten upp. 

Man kan också välja mellan tidsperioderna ”1 vecka”, ”1månad”, ”3 månader” och ”6 
månader”. 

Om man använder samma inställningar ofta kan man välja att spara dessa. Man anger då ett 
”vynamn” så hamnar det bland flikarna överst på sidan. ( Denna funktion har dessvärre inte 
varit helt problemfri”) 
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Figur 5 Startsida för lärare och skolledning 

10.1.5 Påminnelser 
Både skolledning, lärare och elever får automatiska påminnelser. Påminnelserna ska ge en 
liten överblick men är samtidigt inte allt för uttömmande då de även ska locka användarna 
att logga in. 

Dessa skickas till eleverna var fjortonde dag. I elevernas påminnelse kan de se vilka ämnen 
de tidigare har svarat att de är missnöjda med och de uppmanas att gå in och rösta om de 
ändrat åsikt (se bilaga 13.1.1). 

Lärarna får även de automatiska påminnelser var fjortonde dag. I deras påminnelse kan de 
se hur många elever som har röstat och hur många av dem som är missnöjda med något i 
deras ämnen (se bilaga 13.1.2) 

Skolledningen får också automatiska påminnelser. Där ser de att de inte varit inloggade på 
två veckor samt hur många elever som röstat under perioden (se bilaga 13.1.3). 

10.1.6 Bakomliggande struktur och arkitektur 
Sidan är konstruerad med hjälp av PHP. Jag har tidigare enbart använt mig av ASP med C# vid 
konstruktion av webbsidor med dynamiskt innehåll och PHP var vid examensarbetets start 
ett nytt språk för mig. Därför har sidan utvecklats allteftersom jag lärt mig mer. 
Huvudfunktionerna var dock klara till starten. Jag valde PHP eftersom företaget önskade en 
så billig lösning som möjligt men också för att jag ville lära mig något nytt. 

Den bakomliggande databasen är MySQL. Jag valde MySQL av samma anledning som jag 
valde PHP, för att lära mig något nytt och för att få en så billig lösning som möjligt. MySQL är 
enligt dess utvecklare Oracle världens mest populära databas för öppen källkod. Detta anser 
de beror på ”bra prestanda, hög tillförlitlighet, användarvänlighet och avsevärda 
kostnadsbesparingar” (Sun, 2010). 

En av nackdelarna som jag märkte med PHP är att det använder formulär där man måste 
skicka informationen genom att göra ett knapptryck. Detta tog jag efterhand bort genom att 
använda ett JavaScript. Jag har också använt mig av AJAX och XMLHttpRequest så att sidan 
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kan uppdateras utan att laddas om varje gång skolledaren ändrar en av parametrarna i 
grafen. 

För att få snygg design på menyer har jag använt mig av CSS. 

10.1.7 Databasen 
Information om alla användarna sparas i databasen. För en elev sparas det vilket 
personnummer de har, vilken skola och vilken klass de går i. Deras e-postadress och 
mobilnummer sparas också. Mobilnumret sparas ifall att det i framtiden ska läggas till en 
röstningsmetod via mobilen. 

För de som arbetar på skolan sparas de vilken befattning de har. Om de är lärare sparas det 
vilka kurser de undervisar i så att de kan få tillgång till resultaten i enbart sina kurser. 
Skolledare har tillgång till hela skolans resultat. 

Webbsidan loggar aktiviteten för alla användare. Till en början loggades enbart 
skolledningens aktivitet, men då jag började ana att aktiviteten bland eleverna också var låg 
så började jag logga deras inloggningar också.  På så vis får jag kännedom om aktiviteten 
bland olika användare och så kan de som inte varit inloggade på ett tag få automatiska 
påminnelser. 

När eleverna röstar sparas vilket ämne det gäller, elevens id, vilken fråga och svaret. När 
eleven röstar på samma fråga igen läggs en ny rad in. Det tidigare svaret finns också kvar, 
vilket gör att man lagrar röstningshistoriken. 

10.1.8 Säkerhet 
Jag har använt mig av SHA-1 (Secure Hash Algorithm) som är en kryptografisk hasch funktion 
som har skapats av ”National Security Service”. SHA-1 är den krypteringsform som används 
mest frekvent på internet. Tidigare har man trott att det krävs 263 operationer för att knäcka 
SHA-1 men nu har man hittat en svaghet som gör att det enbart krävs 252. Detta gör att det 
går att knäcka sha-1 om man har tillgång till tillräckligt med datorkraft. (Brandell, 2009) Med 
andra ord är sha-1 en förlegad krypteringsmetod. Nu kanske det inte verkar så intressant att 
få tag på lösenord till det här webbverktyget, men eftersom många använder samma 
lösenord på flera ställen på nätet, så kan det ändå vara intressant för en hackare att komma 
åt lösenorden. Jag valde sha-1 på grund av att jag till en början hade bristande kunskap om 
dess osäkerhet. Ett bättre alternativ hade till exempel varit sha-2. (Brandell, 2009) 

När man har krypterat ett lösenord med SHA-1 så får man ett ord på 160-bitar. Detta ord kan 
man inte konvertera tillbaka till ursprungliga ordet. Däremot kan man ta reda på vad det är 
för lösenord genom att gissa sig fram. Det kan verka besvärligt att gissa sig fram, men det 
underlättar för hackaren att vissa lösenord är vanligare än andra. Det finns listor med 
lösenord som är vanliga och med hjälp av dessa kan man jämföra haschkoderna med de i 
databasen. (Brandell, 2009) 

För att undvika detta problem har jag valt att generera lösenord. När användarna skapar ett 
konto får det ett genererat lösenord skickat till sin adress. Lösenordet består av sex 
bokstäver/siffror. Detta gör att det finns 629+10= 2227915756473955677973140996096 olika 
kombinationer. Tyvärr så försvårar dessa lösenord användarvänligheten eftersom de kan 
vara svåra att komma ihåg. Därför finns det möjlighet att ändra lösenordet när man är 
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inloggad. Där kan användaren välja precis vilket lösenord som helst, vilket utgör en svaghet i 
systemet.  

Eftersom lösenorden sparas krypterade i databasen kan man inte heller skicka ut lösenordet 
om en användare glömmer bort det. Istället genereras ett nytt lösenord som skickas till den 
registrerade e-postadressen.  

10.1.9 Webbverktyget utvecklas 
Webbverktyget har utvecklats även under utvärderingen. Det största var utvecklandet av 
lärarkonton. Syftet med dessa är att kritiken ska nå fram till läraren snabbare. Genom att 
låta lärarna ta del av resultaten tidigt kan också de ta upp diskussion med eleverna på 
lektionstid. På så vis ser eleverna att deras svar ger resultat och aktiviteten i webbverktyget 
skulle därmed förbättras och förhoppningsvis även kvalitén i skolan. Lärarna får en gång i 
månaden ett brev där det står hur många elever som är missnöjda i respektive ämne. För att 
se mer måste de logga in.(se bilaga 13.1.1) 

10.2 Utvärdering  

10.2.1 Allmänna skolbeskrivningar 

Skola A 
Skola A är en nystartad skola som startade hösten 2008. Skolan är fristående och ingår i en 
koncern med gymnasieskolor med samma inriktning mot IT. Dessa gymnasieskolor tillhör i 
sin tur ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. 

På deras hemsida går det att läsa att kvalitetsarbetet är viktigt för dem eftersom med 
regelbunden utvärdering kan de se till att bli bättre. Utvärderingar av kurser och projekt är 
en naturlig del av deras kvalitetsarbete. 

Varje år genomför de en enkätundersökning bland elever och medarbetare. Resultaten 
analyseras och sedan presenteras ett antal förbättringsförslag som ska genomföras inom det 
närmaste året. Man gör också en kvalitetsrevision, där en representant från ett annat 
gymnasium inom samma koncern får utvärdera om förbättringarna har genomförts. 

De skriver också att elevinflytande är viktigt för dem. Utöver elevrådet har de flera andra råd 
där eleverna i samarbete med utbildare och föräldrar spelar en viktig roll för skolans 
utveckling.” Genom fortlöpande utvärderingar är eleverna även med i utvecklingen av 
enskilda kursers upplägg. Detta ger möjlighet att utveckla kurserna så att de på ett bra sätt 
motsvarar elevernas krav och förväntningar.” 

Det verkar alltså som att skolan redan idag har ett fungerande kvalitetsarbete och att de 
redan gör fortlöpande utvärderingar av kurserna.  

Skola B 
Skola B är en större skola och har över 1000 elever. Skolan har funnits sedan 70-talet. Skola B 
är liksom skola A belägen i en av Stockholms kranskommuner. (Inte samma kommun)  

På deras hemsida går det att läsa att deras ”sikte är inställt på kunskap och hög kvalitet. Det 
bekräftas av Skolverkets utbildningsinspektion och senaste kvalitetsundersökningen av 
Qualis. För att skapa de bästa förutsättningarna för lärande pågår ständigt ett pedagogiskt 
utvecklingsarbete i nära samverkan med eleverna.” 
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10.2.2 Möte med skolledning 

Skola A 
Skola A kontaktades eftersom de satsar mycket på IT. Flera rektorer inom samma koncern 
kontaktades via e-post. Samordnaren för kvalitetsundersökningar ringer sedan upp för att få 
reda på mer information. Han blir intresserad och erbjuder att en av deras skolor kan delta. 
Det är svårt att få till ett möte med rektorn på skolan eftersom han tycker det är så mycket 
att göra precis vid skolstarten. Några veckor in på terminen får vi slutligen möjlighet att 
träffas. Vid mötet pratar vi om skolans befintliga metoder samtidigt som jag berättar mer om 
mitt arbete.  

Samordnaren berättar att de varje år gör en kvalitetsundersökning i alla skolorna. 
Kvalitetsundersökningen är dock enbart en liten del av deras kvalitativa arbete, där samtal 
med eleverna utgör den kanske viktigaste delen. Rektor berättar lite mer utförligt om 
kvalitetsundersökningen som är köpt utifrån och där företaget hjälper till att analysera den 
data de samlar in. Undersökningen sker både bland elever och lärare och frågeområdena är 
ungefär snarlika. Frågorna har fem svarsalternativ där 1-3 krävs det åtgärder medan 4-5 är 
eleven nöjd. Han berättar att det har varit diskussioner på skolan kring hur man kan säga att 
eleverna är missnöjda om de svarar 3. Några av frågorna rör IT-support vilket är viktigt för 
skolan, eftersom skolan är inriktad mot IT.  

Kvalitetsarbetet fortgår under hela året. Efter undersökningen sammanställer man 
resultatet, analyserar och sätter upp mål och överväger åtgärder. Eftersom skolan är så pass 
nystartad har det varit svårt att sätta upp egna mål. Därför har skolan först och främst följt 
de mål som skolverket har. Man fördelar också arbetet så att den som är mest lämpad för 
ett problemområde får ansvaret för det. Under resten av året arbetar man med att följa upp 
och förbättra.  

Jag får ett utdrag från deras kvalitetsundersökning. En del av frågorna är snarlika men den 
stora skillnaden är att frågorna ställs allmänt och inte till varje enskilt ämne. Huruvida det är 
obligatoriskt för lärare att göra egna kursutvärderingar framgår inte.  

Skola B 
I skola B samtalar jag med programchefen samt två av rektorerna på skolan. Mötet med 
programchefen äger rum redan innan sommaren och jag berättar kortfattat om 
undersökningen utefter den bild jag hade hunnit skapat mig. Han ger mig kontaktuppgifter 
till rektor och till fyra klassmentorer. Jag kontaktar genast mentorerna och ordnade möte 
med några klasser. Dock så ställs dessa in då jag känner att jag hade kommit för kort i 
arbetet och ber om att få återkomma efter sommarlovet.  

Efter sommarlovet bestämmer vi att enbart en klass per skola ska delta i undersökningen 
varpå jag slumpar fram en klass att arbeta vidare med. Jag kontaktar också den rektor som 
programchefen har rekommenderat mig och vi stämmer möte. När jag kommer till mötet så 
visar det sig hon att hon inte har så stor koll på kvalitetsundersökningar så en rektor för ett 
annat program får sitta med under mötet. 

Skolan genomför varje vår en kvalitetsundersökning som rör tre ämnen. Varje lärare blir 
inspekterad av minst två klasser. Är det många nya lärare så kan det också göras en 
undersökning på hösten. Varje lärare får sedan tillgång till sitt resultat och programchefen 
träffar sedan varje lärare enskilt för att diskutera resultaten. Programchefen säger att många 
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tror att syftet med dessa är att fastställa lönen men de används främst för att se vad som 
behöver utvecklas. Undersökningen görs via webben, där eleverna får en länk mejlade. Jag 
får se resultatet från undersökningen i pappersformat. 

Rektorerna berättar att denna undersökning har de gjort i fyra år, varav det första året var 
det frivilligt för lärarna att delta. Alla lärare har tillgång till sina egna resultat. Programchefen 
och rektorerna har också tillgång till allas resultat. Den ena av rektorerna vet dock inte om 
att han har tillgång och den andra berättar att hon inte brukar logga in. Det ligger nämligen 
på programchefens ansvar att sköta den kontakten med lärarna. Efter mötet med rektorerna 
för jag därför enbart samtal med programchefen. 

Eleverna i årskurs ett och tre får dessutom varje år svara på en enkät som rör arbetsmiljö 
och bemötande. Årskurs två får istället fylla i enkäten KSL som finns i hela Stockholms län. 

När jag tittar på skolans senaste kvalitetsredovisning (läsår 08-09) ser jag att de använder 
resultat från KSL.  

 

10.2.3 Första mötet med klassen 

Skola A 
Jag träffar klassen en tidig morgon på den mentorstid som rektor har gett mig tillstånd att 
använda. När jag kommer in undrar deras handledare vem jag är eftersom han inte har blivit 
meddelad. Han berättar att han har varit borta och att det kanske är därför han har missat 
informationen. Jag ger därefter klassen en kort presentation av min undersökning och 
därefter får de möjlighet att logga in och rösta. Några elever meddelar att de inte kommer in 
på sin e-post och därför kan de inte rösta. Jag talar om att de kan rösta vid ett senare tillfälle 
istället. Ett par elever skriver in fel e-post adress och eftersom deras personnummer måste 
vara unika kan de inte registrera en ny användare. Jag får då gå in manuellt och ändra deras 
e-post adress i databasen. Efter mötet ändrar jag sedan så att inte personnumret är unikt. 
Nackdelen med det är varje elev kan skapa fler konton som ger missvisande statistik. 

Medan de röstar frågar jag om det finns några elever som kan tänka sig att intervjuas och 
några räcker upp handen frivilligt. Deras handledare hjälper mig sedan att få tag på några till. 
Därefter intervjuar jag dem en och en medan resten av klassen fortfarande har mentorstid. 

Skola B 
Första gången jag träffar klassen träffas vi i en datorsal på deras mentorstid. Efter jag gett 
dem en kort introduktion får de rösta. Jag frågar om det finns några frivilliga och några 
räcker upp handen. Ett par elever till går med på att intervjuas efter påtryckningar från deras 
kamrater och läraren. Tiden är dock knapp och vi bestämmer oss, jag och handledaren, för 
att ta intervjuerna vid ett senare tillfälle. 

När jag träffar eleverna andra gången ska de ha matematik med sin handledare. Jag går fram 
till en av eleverna som jag känner igen från första mötet, innan lektionen har börjat, och 
frågar om han har tid för en kort intervju. Vi sätter oss i ett litet rum mittemot lektionssalen 
för intervjun. Efter intervjun hämtar han in nästa elev och så fortsätter det till alla fem elever 
är intervjuade.  
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10.2.4 Beskrivning av intervjupersoner – elever 

Skola A 
Ip1A: Intervjuperson 1 vill studera efter gymnasiet, i ”åtminstone några år”. Han vill studera 
”någonting med datorer” eller teknik. Han valde programmet för att kurserna och hela 
programmet passade honom. Det hade också betydelse för honom att ”man fick välja 
mycket själv hur man ville forma det.” 

Ip2A valde programmet för att han ” intresserad av datorer och all elektronik” och då ville 
han ” förbättra sina kunskaper” på något som han redan kunde. Efter gymnasiet har han 
”tänkt plugga vidare” och han ”ska plugga till civilingenjör.” 

Ip3A vet inte vad han ska göra efter gymnasiet och det var därför som han ”tog den här 
utbildningen”. Hans ”SYO-konsulenter sa att den var rätt bred.” 

Ip4A valde utbildningen för att han ”tänkte att det hade en bra grund.” Utbildningen 
”verkade ha så mycket att välja på” och är därför en bra grund till ”allt möjligt.” Han har 
”ingen aning än” vad han ska göra efter gymnasiet. 

Ip5A: Den femte intervjupersonen valde utbildningen eftersom det är hans intresse och 
utbildningen passar honom bra. Han tänker ”börja jobba” efter gymnasiet och ”tänker inte 
plugga vidare.” 

Inför sista intervjun är det enbart två av eleverna som var där, Ip2A och Ip3A.  Deras 
handledare säger att två av dessa 3 elever brukar borta ofta. Jag är inte förberedd på att så 
pass många ska vara borta och får därför improvisera. Jag väljer att prata med ytterligare tre 
elever. Dessa elever får dock inte svara på de frågor om ambitionsnivå som de andra 
eleverna har fått vid första intervjun. Dock så får de svara på liknande frågor vid 
registreringen. 

Ip11A : Har svarat att han är intresserat av att gå på högskola efter gymnasiet. På frågan 
varför han valde skolan angav han alternativet ”Skolan erbjöd ett program som passar mig”. 

Ip12A: Han vet inte vad han ska göra efter gymnasiet. Han har svarat att ”Skolan erbjöd ett 
program som passar mig”. 

1p13A:  Har svarat att han vill studera på högskola efter gymnasiet. Han har svarat att 
programmet ”verkade bra och hade Programmering A-C”. 

Det verkar som att flera av de intervjuade valde programmet för att de var intresserade av 
programmet och de ämnen som det erbjuder. Dessa elever är också intresserade av att 
plugga vidare. Ett par eleverna har valt utbildningen för att de inte vet vad de ska göra och 
då är utbildningen en bra och bred grund.  

Skola B 
Ip6B berättar att han ”tänker studera vidare på antingen civilingenjörslinjen eller möjligtvis 
någon programmeringsinriktad linje.” Han valde skolan och programmet för att ” det låg 
bekvämt till via restider.” Han tyckte också att de erbjöd kurser som han ville lära sig. Han 
hade också fått ”rekommendationer innan från vänner och lärare så det kändes rätt helt 
enkelt.” 
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Ip7B”har lite tankar och funderingar” på vad han ska göra efter skolan men han har inte gjort 
några ”säkra beslut” än. Han funderar på polishögskolan eller arkeolog. Han ”valde 
programmet och skolan för att skolan var väldigt bra.” Han tycker den är bra för att den har 
”en pluggverkstad som man kan sitta efter skoltid om man behöver hjälp och jag tycker det 
är en bra linje med bra program.” 

Ip8B har ett eget företag inom webbdesign. Men han tänker långsiktigt och då kommer det 
nog bli att han pluggar till arkitekt eller byggingenjör. Han säger att det antagligen är lättare 
att få jobb som byggingenjör eftersom då behöver man inte ”göra sig ett namn” på samma 
sätt. Så han tror att byggingenjör kommer han ” fortsätta utbildningen på sen.” 

Ip9B vet ”inte direkt” vad han ska göra efter gymnasiet. Han ska ”försöka komma in på 
lumpen” och sen får han ”se vad som händer”. Han har valt datorinriktning -
högskoleprofilering men är bara lite intresserad av att studera vidare. Han började läsa på 
byggprogrammet men tyckte inte det var tillräckligt utmanande. Snickeri kommer han ha 
som en hobby istället. Eftersom terminen hade börjat fick han bråttom och valde den skola 
som låg närmast. 

Ip10b är osäker på vad han ska göra efter gymnasiet, men han ska ”antagligen plugga”. Han 
valde programmet för att han ”är teknikintresserad” och att det blev just det gymnasiet 
berodde på att ”det var inte så många som hade programmet”. 

10.2.5 Första elevintervjun 

Skola A 
Efter att de fått berätta lite om sig själva får de frågan vart de kan vända sig när de är 
missnöjda med något i skolan.  

”Jag tycker de lyssnar på oss rätt mycket. Vi kan gå till rektorn om det är någonting. 
Alla… jag och några har rätt bra kontakt med rektorn så om vill någonting kan vi 
bara gå dit och säga så lyssnar han. Men det är för att vi liksom var de första på 
skolan” (ip1A) 

”Antingen så går man till rektor eller så går man till våra mentorer och tar upp det 
på mentorstid och säger vad vi är missnöjda med. Eftersom vi har haft ’rektor’ i 
svenska förra året så känner vi honom lite bättre än vad ettorna gör. Så då går vi 
nästan direkt till honom, om inte han sitter upptagen med något, och pratar med 
honom.” (ip2A) 

”Vi har ju mentorsmöten där vi tar upp sådant. Sen har vi elevrådsgrupper som vi 
snackar med i klassen och sen så våran mentor ringer rektor och sen /…/” (ip3A) 

”Vi klagar till våran mentor så får de lösa problemet./…/ Ja, men mest är det väl 
självaste elevrådet. De elever som är med där får man snacka med så kan de fixa 
det.” (ip4) 

”Om vi tycker någon lärare är jobbig eller sådär så brukar vi oftast gå och prata med 
Andreas (rektor) så har han ett klassmöte typ.” (ip5A) 

Eftersom skolan är nystartad och eleverna har haft rektorn som lärare så har de en nära 
kontakt med honom. Några elever känner därför att de kan prata med honom direkt när 
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problem uppstår. Det är också populärt att prata med sin mentor på till exempel 
mentorstiden eller alternativt så kontaktar de elevrådet. 

Eleverna fick också frågan om de varit missnöjda med något under det första året.  

”Ja det finns två lärare som inte var de bästa, men de har fått gå efter första året 
så nu är det bra. ” (ip5A) 

”Egentligen inte, eller jag har haft vissa problem med någon lärare men det har 
jag haft möten om med rektor som det sedan har gått vidare till och det har gått 
bra. /…/ Då gick jag först till min mentor, men Andreas var inte rektor förra året. 
Vi gick till han, och då satte vi oss i ett möte med vår engelskalärare med min 
mamma så löste vi det.” (ip2A) 

”Skolmaten var lite enformig förra året och en del lärare var lite sådär, fast vi har 
nya lärare nu och de verkar mycket bättre./…/ Nja, vi hade massa klassmöten och 
så snackade de hela tiden, men det vart väl inte riktigt bättre. Det blev bara 
samma sak efter någon vecka igen.” (ip3A) 

”Våran datakunskapslärare snackade bara i dataspråk så typ ingen fattade vad 
han snackade om. /…/ Våran mattelärare var mer av en favoriserar så han gav 
vissa G som kanske var mer inne i klassrummet än de som kanske satt och 
pluggade i ett grupprum. /…/ De fick sparken.” (ip4A) 

Skolan har haft en del problem under det första uppstartningsåret. Eleverna har dock klagat 
och skolan har agerat efter deras klagomål. Detta göra att eleverna har förtroende för att 
skolan lyssnar på dem. Eleverna vet också vart de ska vända sig för att skolan ska lyssna på 
dem. 

Skola B 
Under intervjun frågar jag eleverna om de är nöjda med skolan och vad de gör om de är 
missnöjda. Ip6B tycker att lärarna är välutbildade och de är ”roliga att prata med”, inte bara 
som lärare utan mer som ”diskussioner kompisar emellan.” Skulle han vara missnöjd med 
något så känner han att han i ”95% av fallen” kan prata direkt med läraren i fråga, ”så 
försöker man lösa det tillsammans”. Än så länge har han dock ”inte upplevt några problem”. 
Han tycker skolan lyssnar en hel del på elevrådet, men han har ”inte så mycket information 
om det”. Om det fanns ett problem skulle IP7B först prata med elevrådet men ”om det är 
väldigt allvarligt” skulle han gå direkt till rektorn. Ip10b skulle också prata med rektor eller 
elevrådet. Ip7b berättar också att elevrådet ger eleverna möjlighet att rösta ”i vissa 
sammanhang”, men han är nöjd med utbildningen eftersom han är dyslektiker och han får 
det stöd han behöver. IP9B tror dock inte elevrådet ”kan påverka så mycket”, eftersom ”man 
har haft elevråd sen sex år och uppåt” och under den tiden har han ” märkt att det inte gör 
stor skillnad.” Därför skulle han istället gå direkt till rektorn eller skolstyrelsen. IP8B vet inte 
vart man kan vända sig och han har ”inte direkt brytt sig” eftersom han inte haft något 
allvarligt som han ”behöver prata om med någon”. 

Eleverna på skola B får också frågan om de kan nämna en konkret situation där de varit 
missnöjda och vad de gjorde då. Ip7B, Ip8B, Ip9B och Ip10B är alla missnöjda med skolmaten. 
Ip9b är också missnöjd med schemaläggningen. Han berättar att ”det var någon gång vi 
började 8.20 och slutade klockan fem”. Ingen i klassen klagade dock på detta till skolan, 
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vilket han tror beror på att eleverna har samma misstro, till elevers möjlighet att påverka, 
som han själv har. Ip10B tror inte heller det skulle hända så mycket om man klagade på 
skolmaten. Han tycker däremot han har ”ganska mycket att säga till om” själva utbildningen” 
till skillnad från skolmaten. 

Sammanfattningsvis så har Skola B har inte haft lika många problem, vilket kan anses som 
positivt. En nackdel är dock att eleverna inte vet hur man ska göra för att få skolan att lyssna 
när man är missnöjd. De svarar ändå rätt lika som skola A, att de vänder sig till handledarna, 
elevrådet eller även direkt till rektor. Elevrådet verkar ha en väldigt stark position på skolan, 
men samtidigt finns det bland några av de intervjuade en misstro till hur mycket de verkligen 
kan påverka. Trots att eleverna är nöjda med skolan så är ändå nästan alla missnöjda med 
skolmaten.  

10.2.6 Missnöje efter första träffen med klassen 

Skola A 
Eftersom eleverna har problem 
med att komma åt sin se-post 
kan enbart de som valt en annan 
e-postadress logga in. Det 
innebar att enbart 9 elever 
loggar in och röstade. När jag 
tolkar resultatet tycker jag ändå 
att det framgår att det finns lite 
problem i alla fall ett par ämnen. 
I ämne A1 så är 6 av 9 elever 
missnöjda. När jag studerar dels 
frågorna och dels 
kommentarerna så framgår det 
att det största problemet är att 
det är stökigt på dessa 
lektionstillfällen. ( Tabell 1) 
 
Då jag ser att rektor på IT-
gymnasiet inte loggat in, skickar 
jag e-post med den 
informationen och efter det 
loggar han in. 

Under intervjuerna framgår det 
inte att det finns problem i 
skolan just nu. Resultaten från 
kvalitetsundersökningen visar 
dock på att det finns en del 
problem.  

Skola B 

2009-09-17 08:49:23 
IT2A_ITEL 
Ämne A1 
Från: 1029 

Fråga: Jag är nöjd med hur 
ofta min lärare hjälper mig när 
jag behöver 
Svar: Nej 

Nja.... Dom som stökar får väll lite mer tid  

2009-09-17 08:49:23 
IT2A_ITEL 
 Ämne A1 
Från: 1029 

Fråga: Jag är nöjd med den 
arbetsro som är på lektionerna 
Svar: Nej 

Många lektioner är väldigt stökiga, även om det 

blir bättre och bättre  

2009-09-17 08:48:10 
IT2A_ITEL 
 Ämne A1 
Från: 1033 

Fråga: Jag är nöjd med den 
arbetsro som är på lektionerna 
Svar: Nej 

Jag sätter mig ofta i den bättre sidan av 

klassrummet som är mindre stökig  

2009-09-17 08:47:01 
IT2A_ITEL 
 Ämne A1 
Från: 1030 
Fråga: Jag är nöjd med den 

arbetsro som är på lektionerna 
Svar: Nej 

Sällan på engelska lektionerna  

2009-09-17 08:47:01 
IT2A_ITEL 
 Ämne A1 
Från: 1030 
Fråga: Jag är nöjd med min 

klass entusiastism för och 
kunnighet i ämnet 
Svar: Nej 

De flesta i klassen är allt annat än entusiastiska 

och verkar tycka om att förstöra just  Ämne A1 

lektionerna 

Tabell 1 Utvalda kommentarer som visar på att det är stökigt i ämne A1 

2009-10-01 12:01:03 
TE08A 

Maten är ganska 
speciell.  
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Efter första mätningen syns det speciellt i ett 
ämne att det finns missnöje. I Ämne B1 
röstar 10 elever och av dem är 6 elever 
missnöjda med något. Bland 
kommentarerna kan man se ”alla i gruppen 
äger läraren” och att ”hon inte kan 
programmeringsspråket” vilket framgår då 
hon skyller på att ”kompilatorn är trasig”. 
Det framgår också eftersom ”läraren har 
ibland svårt med enkla problem som 
uppstår” vilket resulterar i att det ”inte alltid 
känns som hon vet vad hon gör”. Därför 
väljer inte alla elever att fråga läraren om 
hjälp utan de ”frågar hellre kompisar”. Det 
råder dock ingen brist på hennes entusiasm 
då ”hon älskar programmering”. Ett par 
elever tycker också hon är bra på att 
förklara, då hon är ”bättre än i fysiken” eller 
lika bra. 

4 av 4 elever är missnöjda i ämne B2. I det 
ämnet har ingen lämnat någon givande 
kommentar. Tittar man på vilka frågor det 
gäller så är det främst ”jag tycker ämnet är 
intressant” och ”Läraren förklarar så att jag 
förstår”, där tre av fyra uttryckt sitt 
missnöje. 

9 av totalt 11 röstande är missnöjda med 
skolmaten. Bland kommentarerna kan man 
läsa att ”skolmaten inte är god” och att 
”pastan är rinnig, köttet torrt och inga 
smaker”. En av eleverna tror också att 
maten är dålig för att då tjänar företaget 
mer pengar, ”då det är samma företag som 
har restaurangen och kiosken”.  

Det finns även flera ämnen där det finns 
missnöje, men där anser jag att missnöjet 
inte är tillräckligt stort för att jag ska fördjupa mig i det. Exempelvis är 5 av 16 röstande 
elever missnöjda i Engelska B. I Fysik A har klassen samma lärare som i Programmering A, 
men här är enbart 1 av 6 är missnöjd med något. 

 

10.2.7 Extra insatser under utvärderingsperioden 
Från början var det tänkt att jag skulle träffa skolorna vid starten och slutet. Elever och 
skolledare ska uppmuntras att logga in via automatiska påminnelser. Dessa gav dock inte 

Skolmat 
Från: 1057 
Fråga: Jag äter skolmaten när 
jag är i skolan 
Svar: Nej 

2009-10-01 12:01:35 
TE08A 
Skolmat 

Från: 1060 
Fråga: Jag äter skolmaten när 
jag är i skolan 
Svar: Nej 

äckligt som stryk, ju 
sämre mat de lagar 
destå mer tjänar de då 

det är samma företag 
som har "resturangen" 
och kiosken där man 
hittar godare mat.  

2009-10-01 12:01:52 
TE08A 
Skolmat 

Från: 1064 
Fråga: Jag äter skolmaten när 
jag är i skolan 
Svar: Nej 

Maten är ofta tillagad 
så att pastan e rinnig, 
köttet är torrt, inga 
smaker. 

2009-10-15 00:31:14 
TE08A 
Skolmat 
Från: 1074 

Fråga: Jag gillar skolmatsalens 
miljö och stämning när jag äter 
Svar: Nej 

ibland riktig dålig mat.  

2009-10-15 11:51:52 
TE08A 
Skolmat 
Från: 1068 

Fråga: Jag gillar skolmatsalens 
miljö och stämning när jag äter 
Svar: Nej 

skolmaten är inte god  

2009-10-16 15:44:36 
TE08A 
Skolmat 
Från: 1077 
Fråga: Jag äter skolmaten när 

jag är i skolan 
Svar: Nej 

Har haft problem att 
hinna med det ibland, 
det beror på vårat 
schema och köerna, 
maten har också varit 
slut två gånger.  

2009-10-14 21:35:06 
TE08A 
Skolmat 
Från: 1065 
Fråga: Jag äter skolmaten när 

jag är i skolan 
Svar: Ja 

Jag äter för jag måste 
äta, inte för att jag 
uppskattar maten.  

Tabell 2 Skolmaten uppskattas inte på skola B 
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den positiva ökning av inloggningar som var väntat. För att ta reda på vad som var fel 
försökte jag kontakta skolorna för ett möte. 

Skola A 
Kontakten med skolan sker mestadels via e-post. Rektor på skola A är dålig på att svara på 
meddelanden. I meddelandena står det kortfattat att det är låg aktivitet bland eleverna och 
att jag ville träffas och diskutera förslag på åtgärder.  

När inget svar erhålls från rektorn tas beslut om att skapa lärarkonton vilket lärarna får veta 
via e-post. Responsen från lärarna är blandad. En lärare är positiv och undrar mer om 
undersökningen eftersom han inte har hört talas om den. Han undrar också vad han kan 
göra för att hjälpa till. Jag berättar att det vore bra om han uppmuntrar eleverna att rösta 
och gärna att de fick lite lektionstid till det. En annan lärare e-postar mig och vill att jag ska ta 
bort hans ämne från undersökningen utifall det skulle användas som ”statistiskt underlag” 
eftersom de eleverna inte har tillräcklig närvaro för att delta i undersökningen. Som svar får 
han att resultaten inte ska användas som statistiskt underlag och därmed behöver de inte 
tas bort. Jag försöker uppmuntra honom att logga in på undersökningen genom att säga att 
den enda elev som är missnöjd tycker att nivån på dina lektioner är för låg. Tanken med det 
var att skulle börja fundera över varför de eleverna inte gick på lektionerna och att han 
därmed kan ha nytta av kvalitetsundersökningen. Han svarade aldrig på e-postmeddelandet 
och loggade aldrig in heller. 

Skola B 
Eftersom aktiviteten är låg även på skola B bland både elever och skolledare stämmer jag ett 
möte med arbetslagsledaren som resulterar i att jag får träffa klassen en gång till. 

Arbetslagsledaren 
Vi pratar om varför det inte är så mycket aktivitet på skolan. Han berättar att han enbart har 
ett möte per år med varje lärare och att det först kommer på våren. Jag berättar om 
förslaget att skapa lärarkonton vilket han tycker är en bra idé. Han föreslår också att jag ska 
träffa klassen och diskutera resultaten. 

Han tycker det är bra med påminnelser och föreslår att lärarna ska få en påminnelse om att 
logga in när någon elev har röstat i deras ämne. 

Han skulle vilja på ett enkelt sätt kunna sammanställa resultaten från alla frågor i ett 
utskriftsvänligt format. 

Klassen 
Jag träffar klassen och går runt och pratar med eleverna. Det visar sig att de e-post-
meddelande de har fått inte har stämt. De ska få en e-post-påminnelse om att logga in och 
rösta (se bilaga 13.1). Det ska stå vilka ämnen som de är missnöjda med men det visar sig att 
det står betydligt fler ämnen än de i själva verket är missnöjda med. Detta e-post-
meddelande har gått ut flera gånger och jag ber dem returerna ett klagomål om det är något 
mer som inte stämmer. 

Jag berättar att alla lärare har fått se deras röster och frågar dem om det är någon lärare 
som har pratat med dem. De berättar att det enbart är deras handledare som pratat med 
dem och att hon blivit upprörd. 
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10.2.8 Aktiviteten bland lärare och elever 

Skola A 
Den 19/11-2009 får lärarna tillgång till 
kvalitetsundersökningen. Alla lärare som har klassen får 
tillgång till sidan, vilket är sju stycken. Av dessa sju 
loggar fyra in. Den 3/12 är jag på skolan och träffar 
klassen och några av lärarna. Lärarna i de ämnen där 
det fanns mest missnöjda (Ämne A1 och A2) har inte 
loggat in. 

Lärare som inte haft så mycket missnöje har alltså varit 
mer positiva till att använda sidan. De lärare som 
däremot skulle behöva använda sidan har av okända 
skäl inte loggat in. 

När eleverna registrerade sig den 17/9 fungerade det 
inte att spara inloggningar. Däremot kan jag titta på 
vilka som röstade den dagen. Ip1A loggade in och 
röstade vid första träffen. Ip2A loggade in vid den avslutande träffen 3/12. Ip3A loggade in 
en gång mitt i perioden och en gång vid den avslutande träffen. Ip4A har aldrig loggat in. 
Ip5A loggade in vid första träffen. 

Bland de elever som enbart intervjuades vid andra intervjutillfället har Ip11A loggat in två 
gånger, en gång vid starten och en gång vid avslutandet. Ip12A loggade in en gång vid det 
avslutande tillfället medan Ip13A aldrig har loggat in. 

id Datum 

1049 2009-10-19 17:06:56 

  1098 2009-11-19 16:00:47 

1098 2009-11-20 00:53:01 

1098 2009-12-03 10:50:31 

1099 2009-11-23 13:01:34 

1101 2009-11-19 13:54:30 

1101 2009-11-19 13:58:47 

1103 2009-12-03 21:48:44 
Tabell 3 Alla inloggningar av skolledare och 
lärare skola A 



41 
 

Skola B 
 Programchefen (1016)  har loggat in vid 6 olika tillfällen under 
hösten. Av de andra lärarna har enbart 2 lärare loggat in, 
varav den ena är handledare i klassen. 

Ip6b loggade in i början av undersökningen och en gång i 
slutet. Ip7b har loggat in enbart 1 gång i slutet av perioden. 
Ip8b loggade in en gång i början och en gång i mitten. Ip9b har 
loggat in 3 gånger under perioden. Ip10b har loggat in 2 
gånger, 1 gång mitt i perioden och den andra i slutet. (se 
Bilagor 13.2 Inloggning elever skola B) 

 

10.2.9 Samtal med lärare  

Lärare A1 
Lärare A1 befinner sig i det klassrum där jag intervjuar 
eleverna. Efteråt frågar han vad det handlar om och berättar att han har eleverna i ett ämne. 
Han berättar att han inte fått någon information på skolan och därför har han inte loggat in 
ännu.  

Lärare A2 
Lärare A2 är handledare för klassen. Han är den som tidigare hade svarat på min e-post och 
var intresserad. Efter att jag intervjuat eleverna kommer han in och frågar om jag är 
intresserad av att prata med honom. 

Vi pratar mestadels om funktionerna på sidan. Han tycker om att man kan jämföra sig med 
andra skolor och hade gärna sett att man kan jämföra sig med en specifik skola. Han förstår 
att en del kan känna det ”kränkande”. Han föreslår att man åtminstone borde kunna jämföra 
sig med skolorna i samma kommun eller i samma koncern. Dessa skolor har man kontakt 
med och då kan man fråga vad de har gjort för åtgärder om man ser att det har skett en 
drastisk förändring. Det vore då bra om man kan få upp två grafer i samma bild så det blir 
lättare att jämföra tycker han. 

Han tycker en del av frågorna har blivit lite väl långa och man måste tänka till innan man 
svarar. 

Han skulle vilja ha möjligheten att lägga in egna frågor. Då kan han göra mer ämnesspecifika 
frågor som rör det område klassen arbetar med nu. 

Han visste inte om att klassen var med i undersökningen förrän han fick ett e-
postmeddelande med inloggningsuppgifter. Han loggade då genast in och kontaktade mig 
och frågade vad han kunde göra. 

Lärare A3 
Lärare A3 är också handledare för klassen. Han tycker att webbsidan har gett honom lite då 
han har haft svårt att få fram någon vettig information. Han vet inte om det beror på om det 
är fel på sidan eller om det har varit låg svarsfrekvens i hans ämnen. Han påpekar dock att 
det hade varit ett ”grymt verktyg” om alla var aktiva. 

1016 2009-10-12 11:55:17 

1016 2009-11-06 19:58:52 

1016 2009-11-13 21:40:40 

1016 2009-11-23 21:47:56 

1016 2009-11-23 21:48:35 

1016 2010-01-08 12:19:36 

1016 2010-01-08 12:20:03 

1016 2010-01-18 09:59:43 

1016 2010-01-18 09:59:53 

1016 2010-01-18 10:57:34 

1087 2009-11-17 13:11:52 

1088 2009-11-25 12:25:24 

1088 2009-11-25 14:25:00 
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Han tycker frågorna är för oformliga och svåra att anpassa till situationen. Frågorna borde 
kunna ha andra svar än enbart ”ja” och ”nej”. 

Han berättar att kvalitetsundersökningen inte har varit omdiskuterad på skolan. Veckan 
innan har de pratat om den på arbetslagsmötet, men då var han bortrest. 

Han undrar varför jag fått den klassen och påpekar att jag garanterat hade haft mer aktivitet 
bland eleverna om jag valt den andra klassen i tvåan. Den klassen är mer ämnesspecifik och 
eleverna som går i den klassen har gjort ett mer ”aktivt val”. Det vill säga, de valde 
utbildningen för att de har ett intresse för det ämnet. De har lättare att ta till sig och har 
förstått att det är viktigt att reflektera över sin tillvaro. 

Han säger också att klassen behöver påminnas ofta vilket är svårt när jag inte har varit där så 
mycket. 

Bland de lärare jag har pratat med så finns det intresse. De har inte använt sidan eftersom 
de har fått dålig information från skolan. De tycker att programmet har potential men att det 
finns en del saker som bör utvecklas för att göra det ännu bättre. De inser att alla måste vara 
aktiva för att sidan ska vara användbar. 

Skola B 

Lärare B1 
På skola B pratar jag med klassens handledare. Hon kontaktar mig efter att hon fått ett 
automatiskt meddelande om att det finns missnöjda elever i hennes klass. Hon såg först inte 
att det var ett automatiskt utskick och tycker att det kändes något opersonligt och påhoppat, 
eftersom hon hade flera elever som var missnöjda.  

Vi pratar igenom frågornas utformning, layouten på sidan och ordval. Till exempel anser hon 
att ”produkt” är förvirrande, men har inget förslag på vad det kan ersättas med. Hon anser 
att en del påståenden är sådana som hon inte direkt kan påverka själv. ”Jag har kamrater att 
arbeta med” menar hon att hon inte kan påverka, eftersom eleven kanske inte har några 
kompisar i skolan. Istället tycker hon att påståendet borde varit i stil med: ”Undervisningen 
är varierande och främjar både självständigt arbete och samarbete mellan eleverna”. 

 

10.2.10 Andra elevintervjun 

Skola A 
Flera av eleverna berättar att det funnits en del problem under hösten och då speciellt i en 
av kurserna. 

”Nej, lite engelskan då kanske men nej det har väl blivit bättre. I början av 
hösten så var det inte så himla bra på engelskan men jag tycker det har blivit 
bättre.”(1p3A)  

”Lite orättvis behandling från läraren och betygsättningen och så. *…+ Om man 
blir besviken på ett betyg och så säger man att man vill ha VG så ger hon det.” 
”Ja, vi har tagit upp det på mentorstid.” (Ip13A) 
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”Nej det är engelskalektionerna som har varit ganska jobbiga. Läraren klarar inte 
av eleverna och det finns ingen respekt för läraren. Det har börjat lösa sig, vi har 
delat upp det i halvklasser så det är bättre.”  ”Vi delade upp klassen i halvklass 
helt enkelt. Halva klassen har en lektion och den andra klassen en annan lektion. 
Sen har vi en helklasslektion på torsdagar.” ”Ja vi pratade både med rektorn och 
läraren.”  (Ip11A)  

Eleverna fick också frågan vart de skulle vända sig idag om det är missnöjda och 
varför de tror att aktiviteten i webbverktyget har varit låg i klassen. 

”Ja jag hade väl först vänt mig till sidan men sedan hade jag väl vänt mig till 
rektorn också. Det är alltid bra att ha två möjligheter.”(Ip2A) 

”Ja men om man skriver så kommer det inte hända något förrän om ett år.  Ok 
om det händer om en vecka, att det blir ändrat så det går fort. Men tar det ett 
halvår eller år så, vem bryr sig.” (Ip12A) 

”Ja men om jag är missnöjd med något så skulle det kännas lite konstigt att gå in 
och rösta på en hemsida när jag kan gå och säga det direkt.”(Ip3A) 

”Det vet jag inte riktigt. Det handlar nog mest om vårt eget ansvar tror jag.” 
(Ip13A)  

Eleverna får också svara på om de hunnit få någon uppfattning av webbverktyget och 
kvalitetsundersökningen. Sidan anser de är enkel att använda och alla eleverna har förstått 
att syftet med webbverktyg är att man kan gå in och säga vad ”man tycker om lärare och 
ämnen.” Det finns dock fortfarande saker att förbättra i designen. 

”Ja det finns väl bra och dåliga delar. Visst vi har hört att du haft lite problem 
med dina saker på hemsidan men annars är den ganska bra. Den är lätt att 
hantera, men vissa saker är lite jobbiga. Någon färg är lite småjobbig. Ja det är i 
navigationsmenyn. När man klickar på en så får man ut alla länkar till alla ämnen, 
de är lite småjobbiga att se. De är typ ljusblå så det skymmer texten. (Ip2A) 

”Jag gjorde ju det jag skulle. Kollade de grejerna jag var missnöjd med resten är 
likadant sen jag var inne.”(Ip11A) 

Flera av eleverna har dock väldigt lite erfarenhet av att använda sidan. En anledning är att de 
haft problem med deras e-post och därför inte sett påminnelserna. 

”För ingen orkade rösta eller visste om det och för att mejlen inte har funkat. När 
den väl fungerade så var det väldigt massa spam.” (Ip3A)  

Däremot har Ip3A själv röstat när han ”fått påminnelsemejl men inte annars”. Ip12A var inte 
med vid registreringen och har därmed inte fått några påminnelser. Därför testar han sidan 
först vid andra intervjutillfället.  

Det verkar som att hösten inte har varit helt problemfri. Skolan har dock tagit sitt ansvar och 
försökt ordna upp situationen. Det verkar som att situationen har blivit något bättre även 
om inte problemet var helt löst vid undersökningens slut. En del av eleverna ser 
webbverktyget som ett bra komplement medan andra tycker det enbart finns ett sätt att 
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konfrontera problem, genom att tala direkt med skolan. En anledning till att eleverna inte 
har röstat i undersökningen kan vara att de är dåliga på att ta ansvar för sina egna studier. 
En viktig anledning är också att de haft problem med e-posten så det är få som har sett 
påminnelserna.  

Skola B 
Det är svårt att få till en avslutande intervju med eleverna på skola B. Jag är först där i 
december när de har lektionstillfälle med deras ena mentor. Kursen tar snart slut och 
eleverna håller på att slutföra sina projekt. Jag pratar med tre av eleverna medan två av 
eleverna avböjer, eftersom de har för mycket att göra. Jag återkommer därför till klassen i 
januari på deras mentorstid. Vid detta tillfälle får alla eleverna rösta och när de är klara får 
de lämna klassrummet. Tyvärr är enbart en av eleverna som jag inte intervjuat där. Därför 
finns det enbart svar från fyra elever. 

Andra intervjun kretsar kring vad som har hänt på skolan under hösten och vad skolan gjort 
för att lyssna på sina elever. Det visar sig att de haft en annan enkätundersökning om 
skolmaten och att det negativa resultatet har fått skolan att agera. 

”Skolmaten har väl blivit bättre skulle jag påstå, sen de skaffade nya 
kocken *…+ De hade en enkätundersökning för ett tag sedan, vad man 
tyckte om skolmaten och jag misstänker väl att det var ingen som 
svarade något positivt på den. *…+Då fyllde vi i de här blanketterna 
och thats about it. Den har man ju klagat på hur länge vet jag inte.” 
(Ip6B) 

Eleverna får också frågan om de har hunnit få någon uppfattning om 
kvalitetsundersökningen och webbverktyget och om de har någon teori kring varför 
aktiviteten i webbverktyget varit så låg. Det känns bra att höra att en orsak kan vara att 
klassen inte haft några problem. Eftersom det var problem med servern vid första röstningen 
så hade eleverna svårt att logga in på kvalitetsundersökningen. Detta problem kan ha gjort 
att eleverna tappade tilltron för kvalitetsundersökningen direkt. 

”Jag tror kanske att eftersom hemsidan inte var så bra från början så blev man 
upprörd. Jag tror att om den hade varit perfekt när det var första gången då hade 
det kanske varit många som gick in idag också.”(Ip10b) 

” Jag tycket att klassen generellt inte har varit missnöjd med någonting på det 
sättet men det jag har upplevt har varit väldigt positivt av undersökningen. För 
man ser vad hela klassen tycker om situationen så det är kul att se.” (Ip7b) 

Några av de intervjuade förstår inte heller syftet med att ha kvalitetsundersökningar i skolan. 

”Alltså jag trodde den här undersökningen inte var för att förbättra just här utan i 
allmänhet, eller är det för att förbättra just här på Skola B?” (Ip10b) 

” Jag har aldrig tyckt att sådana här undersökningar påverkar så mycket och det 
skulle nog kräva att jag ser resultat innan jag använder den i första hand.” (Ip9B) 

Under hösten har eleverna fått svara på en annan enkätundersökning om skolmaten vilket 
har lett till att skolmaten anställt en ny kock. Det verkar dock inte som alla har tänkt på att 
det var deras svar på den enkätundersökningen som ledde till denna förbättring. Det finns 
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fortfarande en misstro till enkäter, att de sällan leder till någon förbättring i den närmaste 
tiden och omgivningen. Det har kanske inte framgått att den här undersökningen kan 
användas till att skolan ska lyssna och förbättras. En positiv egenskap med denna 
kvalitetsundersökning är att eleverna möjlighet att se vad de andra eleverna tycker.  

 

10.2.11 Kvalitetsundersökningen – slutmätning 

Skola A 
Vid sista träffen får alla elever rösta igen. Det 
visar sig att trots att klassen numera är 
uppdelad i mindre grupper vid ett tillfälle i 
veckan så är det fortfarande stökigt i 
ÄmneA1.  

Jag anser därför att man borde prata om 
detta igen. Detta kunde troligtvis ha påvisats 
tidigare också om lärare, elever och 
skolledning hade varit mer aktiva i sitt 
användande av webbverktyget 

2009-12-03 09:58:15 
IT2A_ITEL 
Ämne A1 
Från: 1033 
Fråga: Jag är nöjd med 
min klass entusiastism för 
och kunnighet i ämnet 
Svar: Nej 

Den är inte den bästa 
knappt någon ro alls i 

klassen  

2009-12-03 09:58:15 
IT2A_ITEL 
Ämne A1 
Från: 1033 
Fråga: Jag är nöjd med 
den arbetsro som är på 
lektionerna 
Svar: Nej 

Jag sätter mig ofta i den 
bättre sidan av 
klassrummet som är 
mindre stökig  

Figur 6 Jag är nöjd med den arbetsro som är på 
lektionerna. (ämne A1) 
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Skola B 
När jag träffar klassen i december är det rörigt. Eleverna befinner sig i olika klassrum och det 
finns inte datorer till alla. Slutmätningen görs därför i januari, då några av kurserna redan har 
hunnit avslutats. 

Det visar sig att det fortfarande finns problem i ämne B1. I det ämnet finns det sammanlagt 
70 kommentarer. Det verkar som läraren fortfarande har svårt att lära ut i ämnet, men det 
tycks ändå gå rätt bra för eleverna. Läser man kommentarerna så verkar de bero på att det 
finns flera i klassen som är duktiga på programmering som hjälper både läraren och de andra 
eleverna. Även ”boken är bra på att förklara” och alltså ”bättre än läraren”. Det kan vara en 
anledning till att eleverna inte tagit upp detta problem under intervjuerna. I tabell har jag 
valt ut de kommentarer som jag anser är de mest återkommande.  

2010-01-19 14:02:43 

TE08A 

Ämne B1 
Från: 1066 

Fråga: Jag är nöjd med min lärares sätt att 

förklara för mig så att jag förstår 

Svar: Nej 

hon är dålig på att förklara  

 

2010-01-19 14:01:31 

TE08A 

Ämne B1 

Från: 1119 
Fråga: Jag är nöjd med min klass entusiastism 

för och kunnighet i ämnet 

Svar: Ja 

Tur att de finns folk i klassen som kan 

programera  

2010-01-19 14:00:21 
TE08A 

Ämne B1 

Från: 1080 

Fråga: Jag är nöjd med min lärares sätt att 
förklara för mig så att jag förstår 

Svar: Nej 

Svårt att förstå, går snabbt  

2010-01-19 13:58:11 
TE08A 

Ämne B1 

Från: 1068 

Fråga: Jag är nöjd med hur ofta min lärare 

hjälper mig när jag behöver 
Svar: Nej 

läraren är inte tillräckligt kunnig för att 
förklara  

2009-10-01 12:12:35 

TE08A 

Ämne B1 
Från: 1065 

Fråga: Jag är nöjd med min lärares entusiasm 

för och kunnighet i ämnet 

Svar: Nej 

Det verkar som inte alltid har full koll på 
det hon gör. Hon frågar ofta en elev om 

hjälp istället.  

2009-10-01 12:08:56 
TE08A 

Ämne B1 

Från: 1054 

Fråga: Jag är nöjd med de läromedel och 
hjälpmedel skolan tillhandahåller 

Svar: Ja 

Boken är bra och förklarar bättre än 
läraren.  
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Skolmaten har blivit något bättre under terminen. Fortfarande finns det dock en hel del som 
är missnöjda. Denna förbättring skedde efter att eleverna fått svara på en enkät om 
skolmaten. Efter det dåliga resultatet anställde skolan en kock, vilket framgick vid 
intervjuerna med eleverna. 

 

Figur 8 - Skolmat  Skola B 

10.2.12 Avslutande samtal med skolledning 

Skola A 
När jag var på skolan passade jag på att knacka på hos rektor för ett kortare samtal. Det 
visade sig att han hade läst mina meddelanden i alla fall. Efter 
att ha fått en påminnelse via e-post från mig om att det fanns 
missnöje loggade han in och fann att det fanns elever som var 

Tabell 4 Alla inloggningar av 
skolledning och lärare 

Figur 7 Missnöjda elever ämne B1 
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missnöjda i ett par ämnen (ämne A1 och A2) där läraren var ny i sin roll. Han träffade därför 
klassen och konfronterade dem. Eleverna hade då svarat att de bara hade svarat 
slumpmässigt för att testa funktionerna. Vid intervjun mindes dock ingen av eleverna mindes 
detta möte. Det framkom dock att det stämde att eleverna var missnöjda med 
arbetsklimatet i dessa ämnen, något som redan hade uppmärksammats under våren. Därför 
ändrade man schemat så att lektionerna i dessa två ämnen numera sker i halvklass. 

Rektor påpekar att det är tidskrävande att starta upp en ny skola och att han har haft ont om 
tid till undersökningen. Dessutom tar deras ordinarie kvalitetsundersökning mycket tid. Den 
genomförs på våren men under hösten så följer man upp den och gör strategier. Han 
påpekar att om undersökningen ska ge några snabba resultat kräver det då att lärarna på 
skolan är aktiva. Han tycker därför det var en bra idé att ge lärarna lärarinloggningar. Han ser 
sig själv kunna använda webbsidan inom ett par år, då skolan har kommit ur 
uppstartningsfasen och då som ett komplement till skolans befintliga kvalitetsundersökning. 

Han tycker om att man kan ”benchmark”, det vill säga jämföra sig med andra skolor. Han 
tycker att frågeutbudet är lite magert och föreslår att det borde finnas ett smörgåsbord med 
frågor. Då kan skolorna välja ut de frågor som passar just dem. Som exempel ger han att 
vissa IT-supportfrågor inte passar på alla skolor, beroende på vad man har för support på 
skolan. Han inser dock att detta är i framtiden då många skolor är aktiva, eftersom han 
tycker att jämförelsefunktionen är viktig.  

Skolan har således haft en del nytta av kvalitetsundersökningen. Det påvisade ett problem 
som sedan tidigare var känt, men som alltså fortfarande var ett problem. Lärare, elever och 
rektorer träffades och kom på en åtgärd för att lösa problemet. Därefter har inte rektor varit 
aktiv med kvalitetsundersökningen på grund av tidsbrist. 

Skola B 
Jag träffar programchefen och han berättar att de inte har arbetat med 
kvalitetsundersökningen under hösten. Han har loggat in några gånger men när han försökt 
logga in under den sista månaden har han inte kommit in. 

Han berättar att han sett att det funnits missnöje i klassen och då speciellt i ett ämne. Han 
säger att han borde ha pratat med läraren i det ämnet under hösten. Han ska snart ha ett 
möte med henne men han erkänner att han hade kunnat ta ett direkt när han såg att det 
fanns missnöje. Han kan inte svara på varför han inte gjorde det. 

Han säger att undersökningen tar engagemang från ”PKI” och att eleverna inte vet vilken 
undersökning de ska fokusera på. Därför känner han att han inte vill arbeta vidare med 
kvalitetsundersökningen. Om man ska arbeta med den så ska man enbart använda sig av den 
och i så fall måste man diskutera och planera innan man startar hur man ska arbeta med 
den.  

10.2.13 Skolor som valde att inte delta i undersökningen 

Skola C  
Skola C ligger i en typisk småstad. Jag träffade två av rektorerna och båda var relativt nya i 
sin roll som rektorer. Skolan började förra året att genomföra kursutvärderingar i alla kurser. 
De frågar om verktyget går att använda enbart som kursutvärdering. De är osäkra på hur 
lärarna ska reagerar och tror att de kan känna sig granskade. De ställer mycket frågor kring 



49 
 

hur det ser ut på andra skolor och hur man ska tolka resultaten. Skolan väljer att inte delta i 
undersökningen. Som anledning har de att det först vill testa och utvärdera deras nya modell 
för kursutvärderingar. 

Skola D 
Jag kom i kontakt med denna skola genom företaget som hade en kontakt på kommunen. 
Jag träffade honom när han var uppe på ett möte i Stockholm med företaget. Vi pratade lite 
snabbt och han sa att det fanns en skola som skulle passa min undersökning. Jag ringde 
rektorn på skolan som han föreslagit och berättade om undersökningen. Hon lät osäker så 
jag skickade henne mer information på e-post. 

När rektor hade pratat med arbetslaget hade det skapats en oro. De var inte vana med 
undersökningar av den här typen och de var rädda för att eleverna skulle sprida rykten om 
lärarna och så vidare. Hon valde därför att tacka nej men att jag fick komma dit och försöka 
övertala arbetslaget om jag ville. Hon tyckte dessutom att tiden var olämplig eftersom det 
var direkt efter skolstart samt att skolan hade problem med ett överintag av eleverna vilket 
tog mycket tid. Vi försökte hitta en tid med arbetslaget, men då jag kände att intresset var så 
pass svalt och resan dit lång så valde jag att avbryta samarbetet. 

Skola E 
Skola E kom jag i kontakt med då jag känner en som arbetar som lärare där. Jag samtalade 
mer rektor där via telefon och e-post. Då intresset kändes relativt svalt redan där valde jag 
att inte gå vidare med ett möte. 

 Skola E är vad många i folkmun skulle kalla en elitskola. Skolan är IT-inriktade och alla elever 
har tillgång till en egen dator. Enligt rektor utför eleverna många undersökningar redan idag. 
Bland annat så har alla lärare kursutvärderingar antingen under eller i slutet av kursen. 
Eleverna kan därför ha nått en slags enkät trötthet. Han var nöjd med deras arbetsmetoder 
och dessa har presenterats för andra liknade skolor, han föreslog därför att det var bättre att 
jag kontaktade dem eftersom de kunde utvecklas mer. Ville jag ändå arbeta med skolan så 
fick jag göra det också. 
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11 Slutdiskussion 

11.1 Skolornas arbetssätt 
Båda skolorna som valde att delta är skolor som är vana att arbeta med 
kvalitetsundersökningar sedan tidigare. Båda skolorna genomför varje år en stor 
kvalitetsundersökning bland eleverna. Många av lärarna genomför också utvärderingar av 
sina egna kurser. På skola B framkom det också att de utför flera undersökningar under året. 

Skolornas kvalitetsarbete förändras väldigt lite tack vare kvalitetsundersökningen under 
perioden. Det finns problem på båda skolorna som sen förbättrats, vilket också syns i 
kvalitetsundersökningen. Det blir dock inte kvalitetsundersökningen som får den största äran 
när de finner en lösning på problemen. 

På skola A ser rektorn via kvalitetsundersökningen att eleverna anser att arbetsklimatet i två 
ämnen är dåligt. Detta hade tidigare diskuterats med eleverna men kvalitetsundersökningen 
bekräftar att problemet kvarstår. Efter möte med klassen beslutar man att en lektion i 
veckan ska eleverna delas upp i halvklass. Vid slutmätningen visar det sig dock att problemet 
ännu inte är helt löst. Trots uppdelningen är arbetsklimatet fortfarande dåligt. Rektorn 
loggar dock aldrig in så han ser inte detta. 

På skola B framkommer det att eleverna är missnöjda i ett ämne. Vid slutmötet med 
arbetslagledaren visar det sig att han har sett att det funnit problem i ämnet. Han berättar 
att han kommer prata med läraren vid mötet på våren. Han inser själv att han borde ha tagit 
ett möte med läraren redan under hösten, men han kan inte svara på varför han inte gjort 
det. 

På skola B går det att se i kvalitetsundersökningen att eleverna är mindre missnöjda med 
skolmaten i slutet på undersökningsperioden. Detta beror dock inte på 
kvalitetsundersökningen. Under andra intervjun framkommer det att eleverna har haft en 
annan enkätundersökning under hösten om skolmaten. Resultatet från den leder till att 
skolan skaffar en ny kock. 

På Skola A framkommer det inte om de gör flera enkätundersökningar om året. Skolan är 
dock så pass liten att problemen snabbt når rektor. Är det något som berör hela klassen 
diskuterar man sedan problemet på mentorstid. Kvalitetsundersökningen kan dock vara 
användbar för de mer blygsamma eleverna. Enligt Jobrein och Carlén (2005) underlättar den 
fysiska frånvaron ett åsiktsutbyte med de som är högre i hierarkin. 

Två av de tre skolor som valde att inte delta i undersökningen var inte lika vana med att 
utvärdera kvalitén. På skola C var skolledningen oroliga att lärarna skulle känna sig för 
kontrollerade av skolledningen. Eriksson (1998) påpekar att man måste vara försiktig så att 
det inte ser ut som att skolledningen har ett för stort kontrollbehov. Kvalitetsarbetet måst 
utgå från de anställda och de måste ta eget initiativ till kvalitetsarbetet. (Eriksson, 1998) 
Lärarna på skola D var väldigt skeptiska till kvalitetsarbetet. De trodde att eleverna skulle 
kunna använda webbverktyget till att smutskasta lärarna. Denna farhåga är befogad 
eftersom personer som står högre i hierarkin kan verka försvagade på webben (Jobrein & 
Carlén, 2005). Av denna anledning så finns det inte heller någon möjlighet för eleverna att se 
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varandras kommentarer. Detta framkom dock aldrig till lärarna, eftersom skolledningen själv 
visste för lite om webbverktyget när det presenterades. 

11.2 Webbverktyget och tekniken bakom 
Både lärare och elever har uppskattat den teknik som finns bakom kvalitetsundersökningen. 
Eleverna tyckte om att de kunde se vad de andra eleverna var missnöjda med. Det fanns 
vissa problem med servern i början som gjorde att alla eleverna inte kunde rösta. Vid andra 
intervjun framkom det att detta kan ha lett till att eleverna tappade förtroendet på sidan och 
därmed inte använde den. I allmänhet ansåg eleverna att sidan var lättnavigerade och lätt 
att förstå vad man ska göra.  

Påminnelserna fungerade inte helt perfekt från början vilket framkom vid ett möte med 
skola B vid mitten av terminen. Efter mötet omprogrammerades påminnelsefunktionen så 
att den fungerade. Funktionen uppskattades trots det av båda lärare och elever. Efter att 
eleverna och lärarna fick påminnelse var det ett fåtal som loggade in. Skola A hade dock 
problem med sin e-post vilket gjorde att fler elever inte såg påminnelserna. 

Arbetet med den ordinarie kvalitetsundersökningen är tidskrävande och därför uppskattar 
rektorn på skola A lärarkontona. Det ger lärarna möjlighet att snabbare ingripa. 

11.3 Företagets modell  

11.3.1 Utvärderingen i skolan 
Det som uppskattas av lärare och elever är möjligheten att jämföra sig med andra skolor. 
Enligt SIQs modell ska skolan ta del av samhällsutvecklingen och jämföra sig med andra 
skolor för att kunna utveckla sin egen kvalitet (refererad i Jörbeck & Levén, 2001, s.65). Det 
är också bra att lärarna får ta del av denna information eftersom skolledare och lärare har 
ett gemensamt ansvar att utforma kvalitén. Ur ett marknadsmässigt perspektiv är det också 
bra att eleverna kan jämföra sig med andra skolor. Det är viktigt för eleverna då de har 
möjlighet att fritt välja skola. (Andersson, 2002) När skolorna kan jämföra sig med andra 
skolor ökar dessutom möjligheten för alla elever till en likvärdig utbildning, vilket står i 
skolans värdegrund Lpf94 (Skolverket, 2006). 

Utvärderingen visar dock att informationen om kvalitetsundersökningen var bristfällig. Vid 
kvalitetsarbete ska alla på skolan vara involverade (Alexandersson, 1999). När jag själv 
kontaktade lärarna verkade de vara dåligt informerade, trots att skolledarna sagt att de 
pratat med lärarna.  

Den inledande informationen och planeringen skedde enbart med skolledarna. Då båda 
skolledarna missade att prata med lärarna anser jag företaget bör hjälpa till att utbilda alla 
på skolan i deras modell. Skolledaren på skola D som inte valde att delta i utvärderingen 
hade också problem med informationen till lärare. När hon har presenterat 
kvalitetsundersökningen för arbetslaget har hon haft svårt att svara på deras frågor vilket 
resulterade till att de blir negativt inställda. Hon föreslog därför att en representant från 
företaget skulle prata med arbetslaget och försöka få dem att ändra uppfattning. När lärarna 
är så pass negativa kändes situation för ansträngande för ett vidare samarbete. Detta kunde 
dock ha förhindrats om företaget informerat lärarna redan från början. 

Den dåliga informationen och planeringen bekräftas av arbetslagsledaren på skola B, som 
säger att man måste planera innan starten hur man ska arbeta. När man arbetar med 
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kvalitetsarbete är planeringen av undersökningen minst lika viktig. I planeringen utgår man 
från nuläget och ställer upp mål och strategier för att utvecklas (Eriksson, 1998). I 
planeringsstadiet måste skolan fundera över hur denna kvalitetsundersökning kan utvärdera 
deras mål. Företaget bör också hjälpa till vid utvärderingen. På skola B berättar de att de får 
hjälpa att utvärdera kvalitetsundersökningen från det företag de använder idag. 

Vid utbildningen bör man också gå igenom frågorna, så att lärarna förstår syftet med dessa. 
En av lärarna ansåg att det var fel att ha påståendet ”jag har kamrater att arbeta med”. Hon 
har förstått att hon ska utforma undervisningen så att eleverna får lära sig att samarbeta. 
Däremot så anser hon inte att det är hennes ansvar att eleverna har kamrater. Enligt 
Thornberg och Andersson (2007)  är en del av lärarens uppgift att stödja sammanhållningen i 
klassen, eftersom den är så pass viktig för utvecklingen. Jag tycker det därför att man borde 
gå igenom påståendena med lärarna och diskuterar varför dessa är viktiga. 

Kvalitetsundersökningen ger dock inte skolorna någon möjlighet att utvärdera egna mål. 
Både lärare och skolledare på skola B framför önskemål om att kunna lägga in egna 
påståenden. Detta stödjs av Skolverket (2005)  som påtalar att även om vissa grundläggande 
värden och mål är gemensamma så ska utgångspunkten vara att förbättra måluppfyllelsen 
efter den aktuella skolans behov.  

De grundläggande värden som Skolverket (2007) syftar på är de som står i läroplanen Lpf94. 
Skola A använder först och främst dessa vid kvalitetsarbetet eftersom de är en så pass ny 
skola att de ännu inte hunnit skaffa lokala mål. När man konstruerar nya påståendena bör de 
därför ha sin grund i dessa värden. Som förslag kan givas: ”Jag tar ansvar för mina studier”. 
På skola A berättar handledaren att klassen hade svårt att ta ansvar för sina studier trots att 
de pratar mycket om det. Dessutom är elever som inte tar ansvar för sina studier mindre 
troliga att svara på kvalitetsundersökningen. Det kan ha varit en anledning till att eleverna 
på skola A hade så dålig aktivitet, vilket hade kunde bekräftats med det påståendet. Under 
2011 startar dock en ny skolreform och påståendena i kvalitetsundersökningen bör därför 
förankras i den nya läroplanens värdegrund. Läroplanen för gymnasiet är dock ännu inte 
publicerad (Skolverket, 2011). 

Ordvalet ”produkt” bör beaktas då det har varit förvirrande eftersom det inte är ett ord som 
används i skolan. Enligt SIQ’s (refererad i Jörbeck & Levén, s. 65) bör skolan liknas vid en 
tjänsteorganisation och inte en produktionsorganisation. Både Eriksson (1998) och Jörbeck 
och Levén (2001) använder sig istället av ordet ”process”. 

Dålig aktivitet 
En anledning till den dåliga aktiviteten i webbverktyget kan vara att eleverna inte känner att 
undersökningen är så viktig. Denna inställning kan bero på dåliga erfarenheter sen tidigare 
där förändringen har skett först långt efteråt. Syftet med undersökningen förefaller inte 
heller ha nått fram till alla då en av eleverna tror att undersökningen är till för att förbättra i 
allmänhet och inte direkt på skolan. 

Läraren på Skola B anser att den klassen som är med i studien är dåliga på att ta ansvar för 
sina studier, vilket kan bidra till den dåliga aktiviteten.  Eleverna inser också själva att det är 
deras eget ansvar. 

De påminnelser som skickades ut till lärare, elever och skolledning har inte varit tillräcklig för 
att stimulera aktiviteten. När eleverna fick påminnelser loggade enbart några elever in. En 
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bidragande faktor var att eleverna på skola B hade problem med sin e-post vilket gjorde att 
de inte såg påminnelserna. 

Lärarna fick också påminnelser och det var få lärare som loggade in. De lärare som hade 
många missnöjda elever loggade till exempel inte in. Om detta beror på förträngning eller 
helt andra faktorer framgår dock inte av studien. 

Den faktor som hade mest påverkan på aktiviteten var den inverkan min närvaro hade. När 
eleverna gavs möjlighet att rösta på skoltid röstade i princip hela klassen. 

11.3.2 Frågorna 
Frågorna i enkäten är i grupper om tre och alla besvaras med ”ja” eller ”nej”. Denna 
monotona utformning är emot den enkätmetodik som Patel och Davidsson (2003)  
förespråkar. Företagets syfte med detta är att det ska vara enkelt att svara. Det kan dock 
leda till att eleverna fastnar i ett visst svarsmönster och att de missar den eftertanke som 
ändå behövs vid varje fråga. Företaget vill motverka detta genom att eleverna enbart ska gå 
in och rösta på de ämnen de är missnöjda med, men till exempel vid introduktionen så 
svarar eleverna på flera frågor. Eleverna kan då tappa motivationen eftersom det är samma 
frågor flera gånger och samma svar. (Patel, 2003)  

Frågan ”Jag är nöjd med min lärares entusiasm för och kunnighet i ämnet” kan ses som två 
frågor. Enligt Patel och Davidsson (2003) bör den därför delas upp i två frågor. En lärare kan 
till exempel vara kunnig utan att vara entusiastisk och då finns det inget svarsalternativ. 

De påståenden som berör läraren var från början: ”Jag är nöjd med min lärares entusiasm 
för och kunnighet i ämnet”, ”jag är nöjd med min lärares sätt att förklara för mig så att jag 
förstår” samt ”jag är nöjd med hur ofta min lärare hjälper mig när jag behöver”. Jag anser 
inte att dessa påståenden framtonar en traditionell bild av en lärare. De ger bilden av en 
lärare som en kunskapskälla som ska föra över kunskap till eleverna.  Lärandet ses idag som 
socialt, därför bör man titta på kommunikationen i klassrummet (Dysthe, 2003; Säljö, 2000). 
Enligt Benford (1999) kan man till exempel titta på relationen och samspelet mellan lärare 
och elev. Påståendet om kunnighet bör för den delen inte uteslutas helt. En lärare bör ha 
bred ämneskunskap för att kunna skapa en lärande miljö (Benford & Nilsson, 1999). 

Benford (1999) berättar att elever tycker om att utmanas. Hon skriver att om en elev svarar 
att ämnet är ”sådär”2 svårt så är de understimulerade. Därför anser jag att det tidigare 
påståendet ”Nivån är tillräckligt svår för att stimulera för mig” är bättre än efterföljaren ”Jag 
är nöjd med ämnets svårighetsgrad”. Det första påståendet kan man enbart svara ”ja” på om 
man känner sig utmanad medan det andra påståendet kan man svara ”ja” på om man 
känner sig ”sådär” nöjd. Påståendet om kunnighet bör för den delen inte uteslutas helt. En 
lärare bör ha bred ämneskunskap för att kunna skapa en lärande miljö (Benford & Nilsson, 
1999). Utifrån detta resonemang anser jag att man kan dra paralleller till nöjdhetsbegreppet 
även i övriga frågor. Avslutningsvis tycker jag man bör fundera över om skolan verkligen är 
kvalitativ om eleverna är nöjda. Räcker det att skolans elever känner att skola är ”sådär”? 
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13 Bilagor 

13.1 Automatiska påminnelser 

13.1.1 Elever 
Hej anonym,  

Du har inte röstat under de senaste 2 veckorna.  

  

Vid senaste röstningstillfället var du missnöjd med dessa 

ämnen:  

Ämne A,  

  

För att rösta och se hur andra har röstar, logga in på:  

 http://www.appserver.mbcg.se/teacher/ 

13.1.2 Lärare 
Hej anonym, 

Under veckan som har gått har 

1 elev i klass ???? svarat på frågor i  

Ämne A 

 

Ställningen just nu 

Ämne A: 8 elever är missnöjda. 

 

 För att få mer detaljerad information, logga in på: 

www.kmfventures.se/kvalitet 

 Loggar du in kan du ändra inställningar för automatiska 

epostmeddelanden. 

13.1.3 Skolledning 
Hej anonym,  

Du har har inte varit inloggad på de senaste 2 veckorna  

  

Under dessa veckor har 15 elever röstat. 

  

Du loggar in på:  

 http://www.kmfventures.se/kvalitet/ 

 

13.2 Inloggning elever skola B 
Ip9b: 

1077 2009-10-01 12:00:41 

1077 2009-10-01 12:00:57 

1077 2009-10-16 15:40:10 

1077 2010-01-19 13:56:28 

Ip7b: 

http://www.appserver.mbcg.se/teacher/
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=2f671731d57d404ca51e27a114a6842a&URL=http%3a%2f%2fwww.kmfventures.se%2fkvalitet
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=10551f7b5fd5432b86969fac0571e6c1&URL=http%3a%2f%2fwww.kmfventures.se%2fkvalitet%2f
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1082 2009-10-14 14:48:18 

1082 2010-01-19 13:56:57 

 

Ip10b: 

1060 2009-10-01 11:57:50 

1060 2009-11-25 14:14:43 

1060 2010-01-19 13:55:34 

 

Ip8b: 

1061 2009-10-01 12:09:35 

1061 2009-10-14 14:35:12 

1061 2009-11-25 14:13:59 

 Ip6b: 

1081 2009-10-01 12:12:35 

1081 2009-10-14 14:45:18 

1081 2010-01-19 13:55:53 

 

13.3 Vetenskapsinstitutets forskningsetiska principer 
Informationskravet   

 ”Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 
projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 
deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall 
omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras 
villighet att delta.” (Vetenskapsinsititutet, 2002) 
Samtyckeskravet 

 ”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall 
bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare ( t.ex. om de undersökta är 
under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).” 
Konfidenialitetskravet  

 ”De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge 
och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför 
negativa följder för dem.” 
Nyttjandekravet 

 ” I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas 
för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga 
mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.” 

 


