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Abstract 

To improve outome school needs to find methods for analyzing, monitor-

ing and using lessons learned in decisionmaking. This study aims to inve-

stigate differences when it comes to support school leaders and their per-

ceptions of what analyzis can do to decisionmaking. If there are any diffe-

rences in school leaders perceptions of areas of development and im-

provement of the ability to conduct analysis is also investigated. 

My theoretical foundation is presented in Westerman´s methodology 

(2006). The method is hermeneutically quantitative and seeks to detect 

underlying structures. Based on the framework of decision theory and 

”Framework theory”, founded by the Swedish professors of pedagogy Ur-

ban Dahlöf and Ulf P. Lundgren the concepts was operationalizied. To 

answer the questions I seek a questionnarie study was conducted where 

126 school leaders from preschool to secondary schools participaded. 

The conclutions of the study shows there are differences. School leaders, 

who believes that analysis of data contributes to good insight in their op-

eration also believes that they have a high degree of support from muni-

cipality principle. School leaders´ perceptions of areas of developement 

show that primary school leaders to a greater extent concider that increa-

sed quality in terms of structure (developing knowledge of data and deve-

lopment methods for measuring results) would help develop analysis of 

data in their own administration context.  The established differences  

may be of interest to school leader in terms of  municipalities and in sup-

porting school leaders. The study also shows defferences between deve-

lopmental areas and background variables, wich may be of interest in 

evaluating how the process of analysis of data linked to decisions in gene-

ral works within organsations. In the light of these differences – Does our 

analysis of data contribute to decision making? 
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Sammanfattning 

Att hitta metoder för att analysera, följa upp och använda lärdomar i väl 

grundade beslut är förskolan och skolans ansvar lokalt. Syftet med före-

liggande studie är att undersöka skillnader i rektorer och förskolechefer 

uppfattningar om vad analys av resultat kan bidra till i de väl grundade 

besluten, med avseende på upplevt stöd och om det finns skillnader i rek-

torer och förskolechefers uppfattningar om utvecklingsområden av ana-

lys av resultat undersöks också.  

Min teoretiska utgångspunkt finns i Westermans metodologi (2006). Me-

toden är hermeneutisk kvantitativ och söker upptäcka underliggande 

strukturer. Utifrån beslutsteori och ramfaktorteori, grundad av pedago-

gikprofessorerna Urban Dahlöf and Ulf P. Lundgren operationaliseras be-

greppen. I en enkätstudie, som besvarades av 126 skolledare från förskola 

till gymnasium, söks sedan svar på frågeställningarna.  

Slutsatserna är att det finns skillnader. Skolledare som i hög utsträckning 

anser att analys av resultat bidrar till verksamhetsinsikt anser också att 

de i hög utsträckning har stöd från huvudmannen. Skolledares uppfatt-

ningar om utvecklingsområden visar att grundskolans rektorer i högre ut-

sträckning anser att ökad kvalitet vad gäller struktur (att utveckla sam-

manställningar av underlag och utveckla sätten att mäta resultaten) bi-

drar till att utveckla analys av resultat i den egna förvaltningen. Skillna-

derna kan vara av intresse för huvudmannen när det gäller uppföljning 

och stöd till rektorer och förskolechefer. Studien visar även på skillnader 

mellan utvecklingsområden och bakgrundsvariabler, vilka kan vara av in-

tresse vid utvärderingar av hur processen med analys av resultat kopplad 

till beslut i stort fungerar. Hur ser det ut hos oss med bakgrund av dessa 

skillnader – bidrar våra analyser av resultat till väl grundade beslut?  

 

Nyckelord 

Analys av resultat i skolan, Väl grundade beslut i skolan, skolutveckling, 

Resultatstyrning  
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1 INLEDNING 

Att analysera resultat visar sig vara svårt för många verksamheter inom 

skolan och förskolan (Österberg, 2014). Den ena av de skolutvecklingsfrå-

gor som särskilt utmanat mig i rollen som lärare och rektor de senaste 

åren är vilka förutsättningar som krävs för att analys av resultat ska kunna 

genomföras och vilka riktlinjer som är klokt att följa för att uppnå efter-

traktad systematik.  Den andra frågan, som fångar mitt intresse, uppkom 

då jag för ett år sedan påbörjade en magisterutbildning i risk-, beslut-, och 

policyanalys. Jag blev nyfiken på förutsättningarna för väl grundade beslut 

i skola och förskola. I den här studien betraktas analysen som en del i det 

systematiska kvalitetsarbetet med syftet att öka elevernas kunskapsresul-

tat och med ett särskilt intresse riktat mot väl grundade beslut.   

Rektorsuppdraget regleras i skollagen (SFS 2010:800) och det är rektor 

som fattar beslut om sin inre organisation och ansvarar för att fördela re-

surser. Rektor kan ge någon annan i uppdrag att besluta i frågor om inte 

annat anges i skollagen eller andra författningar. Rektors beslutsfattande 

är ett strategiskt beslutsfattande och att den sortens beslutsfattande är 

särskilt betydelsefullt i det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs av 

Nihlfors och Johansson (2013). Beslutsfattande i förhållande till förbätt-

ringar inom skolan och rektors beslutsfattande i förhållande till hur sko-

lan styrs lyfts också fram av Johansson (2011) som menar att forskning 

saknas på området och att det finns behov av forskning kring beslutspro-

cessers verkan på förbättrings- och kvalitetsarbetet i skolor.  

Skolinspektionens granskningar av skolor visar att rektorer och förskole-

chefer inte planerar och genomför åtgärder som i tillräcklig omfattning 

bygger på analys av verksamhetens resultat. I inspektionsrapporterna ef-

terfrågas en systematik i uppföljning, analys och vidtagna åtgärder av sko-

lans arbetssätt med fokus på undervisning. (Skolinspektionen, 2014). Att 

hitta metoder för att utvärdera, följa upp och använda lärdomarna i det 

lokala utvecklingsarbetet för att förbättra resultatet är det som verksam-

heten ska leva upp till lokalt. Detta sätt att arbeta med utvärdering är en 

form av självvärdering (Österberg, 2014).  

Enligt 4 kap. 3-8 § Skollagen ska varje huvudman, varje förskole- och sko-

lenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla ut-

bildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen 
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uppfylls. I Skolinspektionens granskningar visar det sig att bristande ana-

lys får konsekvenser för möjligheten att leda och utveckla arbetet på en 

skola eller förskola (Skolinspektionen, 2014). För att bidra till förbättring 

inom det svenska skolsystemet behöver rektorer och förskolechefers för-

utsättningar förbättras, enligt en skolutredning (SOU 2017:35) och mer 

än 60 procent av rektorerna i en granskning av skolinspektionen önskar 

ytterligare stöd från huvudmannen (Skolinspektionen, 2014). I 2015 års 

OECD rapport om svenska utbildningssystemet framhålls att utvärde-

ringen av verksamheten är väl fungerande medan nationellt stöd för att 

samla in data och hur insamlade resultat ska användas samt presenteras 

ses som utvecklingsområden i det svenska utbildningssystemet (OECD, 

2015).   

Skolverket beskriver analys av resultat som att värdera kvaliteten i verk-

samheten i förhållande till de nationella målen och att beskriva vad som 

har påverkat att det har blivit som det har blivit (Skolverket, 2012).  Det 

ställs krav på rektorer och förskolechefer att kunna fatta väl grundade be-

slut och uppföljning är avgörande för att kunna fatta sådana beslut. Där 

rektorer och förskolechefer lyckas med sitt systematiska kvalitetsarbete 

beskrivs att det finns systematik i och förutsättningar för medarbetares 

dialog om barn och elevers miljö och lärande, samt systematik i uppfölj-

ning och analys så att man fattar väl grundade beslut som innehåller pri-

oriteringar så att resurser hamnar där de bäst behövs (Skolinspektionen, 

2014).  

Med väl grundade beslut, avses i arbetet, beslut som genomförs med ana-

lyser som grund. Det kan t ex handla om hur resursfördelningen ska se ut, 

hur skapas förutsättningar för lärares lärande, vilken kompetensutveckl-

ing som behövs eller det särskilda stödets utformning på en skola. På 

många enheter iakttar inspektionen utvecklingsåtgärder, men det redo-

görs inte för vilka grunder man har planerat åtgärderna utifrån (Öster-

berg, 2014).  

I läroplanen beskrivs att rektor har ett särskilt ansvar för utvecklingsar-

betet och skapa en samsyn kring hur det ska gå till: ”rektor ansvarar för 

att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella 

målen och kunskapskraven” (Skolverket, 2011, s 18). Berg (2011) beskri-

ver två modeller för styrning och att de ihop med uppdraget att leda sko-

lans verksamhet är rektors verktyg för att nå ett resultat. Den första, verk-

samhetsansvar, handlar om ekonomistyrning och att skickligt kunna an-
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passa verksamheten efter den lokala marknaden. Den andra, resultatan-

svar, handlar om rektors förmåga att styra mot tydliga resultatmått ge-

nom att använda resurser eller processer på ett bra sätt. (Berg, 2011)  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att i en explorativ undersökning bidra till ökad kunskap 

om likheter och skillnader i skolledares uppfattningar om vad analys av 

resultat bidrar till i de väl grundade besluten, beroende på upplevt stöd. 

Om det finns skillnader i skolledares uppfattningar om utvecklingsområ-

den av analys av resultat med avseende på bakgrund undersöks också.  

Följande frågeställningar söker jag svar på: 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan skolledares upplevelse 

av stöd och deras uppfattning av vad analys av resultat kan bidra till i 

väl grundade beslut? 

 

• Vilka skillnader finns i skolledares uppfattningar om i vilken utsträck-

ning analyser kan bidra till väl grundade beslut, beroende på olika 

bakgrund? 

 

• Vilka utvecklingsområden lyfter skolledarna fram för att förbättra ana-

lysarbetet? Vilka skillnader finns i uppfattningen beroende på bak-

grund?” 

Med bakgrundsvariabler avses skolledares, rektorer och förskolechefers, 

kön, antal år i yrket, nuvarande arbetsplats (stadium), genomgången rek-

torsutbildning   
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2 BAKGRUND 

Skolväsendet har de senaste 50 åren förändrats mycket, men debatten om 

vilka reformer som har lett till vilka resultat är rådvill enligt Larsson 

(2014) som talar om tre stora reformperioder i skolans värld. Den första 

var på 60-talet då grundskola och gymnasieskolan infördes i Sverige. 

Fram till dess hade staten styrt skolan med resurser, mål och regler. På 

1990-talet ändrades det och den andra reformperioden inleddes. I den 

nya mål- och resultatstyrda organisationen på 90-talet gick ansvaret för 

genomförandet över från staten till kommunerna. En mål- och resultats-

tyrd skola förutsatte nya styrdokument för skolan med tydliga och utvär-

deringsbara mål. Exempel på att staten åter skaffar sig inflytande över 

skolan märks från 2011 med ny skollag, lärarlegitimation, nya läro- och 

kursplaner samt en ny lärarutbildning. Larsson (2014) menar att den 

tredje reformperioden vi nu befinner oss i startade 2005 och innebär att 

rätta till det som introducerades på 1990-talet då vi inte nått syftet med 

den mål och resultatstyrda skolan. Den tredje reformperiodens nya sätt 

att styra skolan blev då de två delarna: styrning med mål och kontroll av 

resultat.   

Wahlström (2002) konstaterar att målstyrning gradvis förflyttats från 

styrning av resurser till att nå resultat.  Även sättet att se på likvärdighet 

förändras. Nu gäller uppföljningen att alla elever ska nå ett likvärdigt re-

sultat, inte som tidigare mäta om alla elever får likvärdiga utbildningsför-

hållanden.  

2.1 Analys av resultat 

Bergman och Klefsjö (2015) förklarar analys som en självutvärdering och 

där utreds vad som fungerar väl och vad som kan förbättras i en kartlägg-

ning av verksamheten. Vidare beskriver de att syftet med analys av resul-

tat är att få en bild av vilka områden, både övergripande och på detaljnivå, 

som är angelägna att analyseras vidare samt kunna prioritera det som är 

mest angeläget att förbättra i sitt kvalitetsarbete. Enligt författarna ska 

analysen skrivas ned så att styrkorna och förbättringsområdena bildar en 

handlingsplan som förs in i verksamhetsplaneringen och på så vis blir för-

bättringsarbetet en del av det vardagliga arbetet. De menar att det finns 

otaliga modeller för självutvärdering, där analys är en central del och där 

poängen alltid är framåtsyftande för att få fram styrkor och utvecklings-

områden.   
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Håkansson (2013), däremot beskriver analysen i vetenskapliga samman-

hang som mer tillbakablickande och för det mesta inte så praktisk. Analys 

av resultat i det systematiska kvalitetsarbetet skiljer sig från hur man ser 

på vad analys är inom forskningen. Där handlar analysen, enligt Håkans-

son (2013) om att förstå och förklara någonting med hjälp av teorier eller 

med hjälp av tidigare forskning. Medan analys i det systematiska kvalitets-

arbetet både kan vara vetenskapligt baserad och praktisk. Han menar att 

analys inom det systematiska kvalitetsarbetet har två sidor, en teoretisk 

och en praktisk, där teorin handlar om vad är det som bestämmer hur re-

sultaten och måluppfyllelsen blir och den praktiska handlar om att utreda 

vilka utvecklingsbehov som finns utifrån det man kommit fram till i den 

första delen. Framförallt är det de planerade förbättringsinsatserna som 

blir praktiska. De två delarna är det som ska avgöra vilka beslut som be-

höver fattas för att förbättra resultaten. En bra analys hävdar Håkansson 

(2013) kan hjälpa till att förbättra verksamheten och dess resultat. 

Österberg (2014) uttrycker att analys av resultat i skolan handlar om att 

med jämna mellanrum stanna upp och tolka verksamhetens resultat för 

att komma fram till långsiktigt hållbara förbättringar. Han beskriver sam-

tidigt att detta är svårt, då skolans verksamhet inte är helt okomplicerad 

att mäta. Ibland handlar det om att hitta tillräckligt bra mått för att förstå 

om man har nått fram till målet. Särskilt målen i läroplanen som handlar 

om undervisning och fostran ställer särskilda krav på sättet att mäta. Ös-

terberg (2014) argumenterar vidare för att när verksamheten mäter gäl-

ler det att mäta allsidigt, rikta in sig mot vilka lokala förutsättningar som 

finns, vilka aktiviteter som verksamheten bedriver och varför och hur de 

bedrivs. 

2.2 Väl grundade beslut 

Enligt Clemen och Reilly (2001) kännetecknas det rationella beslutet av 

att de beståndsdelar som beslutet bygger på är dokumenterade. Beslutet 

kan därmed förklaras utifrån en logik. Varje steg i beslutsprocessens in-

formation kan visas upp och berättas om. Ny information kan läggas till 

om det inträffar något och fel kan lättare upptäckas. En sådan systematik 

förenklar kommunikation och gör det långt lättare att motivera ett beslut. 

(Clemen & Reilly 2001). 

Bruzelius och Skärvad (2000) kännetecknar istället den rationella be-

slutsprocessen genom att definiera problem med stöd av underlag, be-

stämma vilka mål som ska uppnås, välja alternativ (ett val som ska vara 
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utvärderingsbart mot målet), analysera konsekvenserna sitt val, välja al-

ternativ som leder till bäst måluppfyllelse, följa upp och utvärdera. För-

mågan att fatta rationella beslut är en viktig förutsättning för organisat-

ioner. Men den fulländade bilden av beslutsprocessen skiljer sig från hur 

beslut faktiskt fattas i organisationer (Bruzelius & Skärvad, 2000). 

2.3 Forskningsöversikt 

I det här avsnittet presenteras forskning inom området analys av resultat 

och beslut. Jag har använt mig av DiVA-arkivet, Academic Search Elite, 

Emerald och den amerikanska databasen ERIC samt sökt direkt i journa-

ler. I databaserna har jag sökt på nyckelord från uppsatsernas abstract, 

vilket varit hjälpsamt när det gäller att specificera sökningen. I övrigt har 

jag använt ord som målstyrning, resultatstyrning, skolutveckling, skolför-

bättring, beslut och beslutsstrategier i offentlig sektor.  Svensk forskning 

inom ämnesområdet har varit relativt svårt att finna.  I de internationella 

databaserna har sökord som School Improvement, School Effectiveness, 

Decision making in Schools, School Leaders and Decision Making, Rational 

Decision making process och Decision Support System in Schools använts. 

Min förhoppning är att dessa källor ger en förståelse för vilka faktorer som 

är betydelsefulla när det gäller analys av resultats betydelse för väl grun-

dade beslut ur ett utbildningsperspektiv.  

2.3.1 Intentionen med analys av resultat  

Huvudsyftet med att samla underlag till analys är inte bara att visa på om 

skolan eller förskolan når upp till sina skyldigheter, utan syftet bör till lika 

delar handla om att förbättra och utveckla verksamheten. I huvudsak tre 

områdens bör vara i fokus när man analyserar sina resultat; systematiskt 

kvalitetsarbete, undervisningen och om man lever upp till målen för ut-

bildningen enligt Breiter och Light (2006). Med fokus på insamling av da-

taunderlag för analys av resultat hävdar även Schildkamp, Poortman, Luy-

ten och Ebbeler (2017). Deras slutsatser är att varierande dataunderlag 

samlas in för att kartlägga behov och bidra till skolutveckling, men bör 

främst riktas mot att konkret förbättra undervisningen  

Utmanande för skolledare i utbildningssystemet är att de sysslar med re-

sultatunderlag i flera nivåer menar Bowers, Shoho och Barnett (2014) och 

i sin metastudie har de undersökt hur ledare inom utbildning använder 

insamlade data för att leda verksamheten. De har funnit att skolledare ar-
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betar med återkoppling på elevernas kunskapsresultat och resultatun-

derlag av undervisningskvalitet till olika nivåer, både överliggande och 

underliggande. En tredje nivå som ledaren kan behöva bevaka är att hålla 

ett fokus på underlag som stödjer lärandenivån hos både personal och 

barn/elever och inte fastna i ett underlag om vad som gjorts eller lärts ut.  

Studien visar att det är den här tredje nivån som adresserar det verkliga 

lärandet i verksamheten och de som ska ge uttryck för resultaten av den 

informationen är ledare och pedagoger genom användandet av modern 

teknik, enligt Bowers m.fl., (2014). 

2.3.2 Framgångsfaktorer för analys av resultat 

Bickmore, Bickmore, och Raines (2013)argumenterar i en studie för att 

skolledare som är klara över sitt uppdrag, leder undervisningen med 

framgång, skapar ett gott skolklimat. Kan de dessutom klara av att införa 

insamlande av data och visa på hur skolans resultat ser ut är det centralt 

för skolförbättringar och ett kännetecken för skolor som lyckas väl.  Sam-

tidigt konstaterar hon att skolkontexten spelar roll för hur skolledare 

lyckas med att samla in data och sedan använda det analyserade materi-

alet. För skolor med större utmaningar är det tydligt att fokus hamnar på 

att öka elevernas testresultat snarare än att förbättra skolkulturen, dialo-

gen och kompetensen runt hur insamlade data kan användas på skolan. 

Hennes slutsats är att parallellt med insamlandet av data också arbeta 

med skolkulturens kapacitet och organisation. Enbart analys leder inte till 

önskade förbättringar, enligt Bickmore m.fl.,( 2013). 

Utgångspunkten i Harris (2010) forskning är skolor i särskilt utsatta om-

råden. De som är skickliga på att använda sina resultat, analysera des-

amma och sedan använda underlaget för att utveckla undervisningen är 

kännetecknande för de skolor som når framgång.  

Virtually every study of high performing, high poverty schools identifies the 
capacity to collect, analyze and monitor data as a key building block of 
success. (Harris, 2010 p 699) 

 

Enligt Harris (2010) utvecklar de framgångsrika skolorna en systematik 

utifrån den gemensamma analysen. I sin undersökning visar han att det 

som analysen visar på stödjer och återkommer i fortbildning och i arbetet 

tillsammans för att förbättra undervisningen.  

Likaså Bowers m.fl., (2014) klargör genom sin undersökning att fram-

gångsrika ledare i utbildningsväsendet, trots att de ofta befinner sig i ett 
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överflöd av resultatunderlag och information, är särskilt skickliga på att 

använda resultat för att informera sin verksamhet om läget. De känner väl 

till vilken typ av underlag som är användbar i sin resultatanalys. I studien 

framhålls också att särskilt skickliga skolledare har förståelse för hur de 

kan använda resultatunderlagen för att förändra undervisningen.  

I en processorienterad fallstudie av skolor som lyckas respektive inte 

lyckas väl har Jarl, Andersson och Blossing (2017) undersökt organise-

ringens betydelse för skolframgång. Framgångsfaktorer för skolor som 

lyckas väl är fokus på centrala lärandemål, tillåtande och produktiv kultur, 

adekvat personalutveckling, professionellt ledarskap, föräldrainflytande, 

effektiv undervisning och höga mål. På de icke framgångsrika skolorna i 

sin studie ser lärarna och skolledningen resultaten mer som en följd av 

elevsammansättningen. De söker förklaringar till resultaten som ligger ut-

anför skolan. Kartläggning och adekvat uppföljning av skolans och elever-

nas resultat är också en av framgångsfaktorerna för skolframgång och de 

menar att det spelar roll för resultatet hur vi väljer att organisera enskilda 

skolor (Jarl m.fl., 2017). 

2.3.3 Hinder för analys av resultat och väl grundade beslut 

Att särskilt undersöka i vilken utsträckning skolor använder sig av och vad 

som hindrar dem från att använda databaserat resultatunderlag i beslut 

är därför värdefullt att studera hävdar Schildkamp m.fl., (2017). Faktorer 

som utgör ett hinder från att använda det insamlade underlaget är orga-

nisatoriska faktorer(skolledarsupport), tillgång till underlag som kan för-

stås och tillgång till digitala hjälpmedel.  I undervisning och lärande finns 

det otaliga sätt att använda sig av resultatunderlag till analys och med det 

justera och förbättra undervisningen. Studien visade också att lärare och 

rektorer använde underlaget för att ge barn/elever återkoppling i läran-

deprocessen, forma mindre undervisningsgrupper utifrån resultat, analy-

sera och reflektera över varför vissa elever/barn gör specifika misstag el-

ler genom resultaten få kunskap om och anpassa undervisningsutma-

ningar till särskilt talangfulla elever enligt Schildkamp m.fl., (2017).  

Med teknikens hjälp kan information om resultat bidra till att undervis-

ningen kan justeras utifrån lätt tillgängliga fakta om elevernas/barnens 

kunskaper där tekniken blir ett stöd för att fatta rätt beslut i barngrup-

pen/klassrummet (Breiter & Light, 2006; Schildkamp m.fl., 2017). Skolle-

darnas roll är betydelsefull då de kan uppmuntra till att använda resultat 
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som ett verktyg för att förbättra undervisningen, därför måste skolle-

darna som förebilder, själva visa på effektiv användning av resultatun-

derlag (Schildkamp m.fl., 2017). 

2.3.4 Förutsättningar för väl grundade beslut 

I en enkätundersökning i ett stort antal nederländska högstadieskolor un-

dersöktes hur lärare använder insamlade data och sedan fattar beslut ur 

ett ansvarsperspektiv (att leva upp till målen för utbildningen), vilket vi-

sade att de bakomliggande faktorerna som påverkar användningen främst 

är organisation, dataunderlag, och samarbete (Schildkamp m.fl., 2017). 

Enligt dem kan lärare få god hjälp av insamlade data för att förstå elever-

nas styrkor och utvecklingsområden, men de måste förhålla sig till det 

centrala innehållet i läroplanen och dessutom besluta hur de ska lägga 

upp undervisningen utifrån den nya kunskapen.  En av slutsatserna i deras 

studie är därför att det krävs samarbete runt ett insamlat underlag för att 

ny kunskap ska bildas och beslut fattas, vilket stöds i ytterligare forskning 

(Copland, 2003; Horn & Little, 2010; Spillane, 2012). Slutsatserna innebär 

att förmågan att analysera dataunderlag i kombination med det centrala 

innehållet i läroplanen och utifrån den nya kunskapen fatta beslut är en 

process som kräver samarbete.  

Andra studier som undersöker användningen av analysunderlag inför be-

slut i skolkulturer (Datnow & Hubbard, 2015; Gummer & Mandinach, 

2015) har visat att framgångsrik användning av underlag för beslut beror 

på skolledare och lärares färdigheter ”data and assessment literacy” i hur 

skolorna får fram sitt underlag och hur de sedan ombildar det de fått fram 

till kunskaper om sin egen verksamhet och sedan fattar beslut.  

Schildkamp och Poortman (2015) har funnit att skolor är i stort behov av 

att utveckla hur de ska använda sig av insamlade resultat men att kompe-

tensutvecklingen ofta är ineffektiv vad det gäller att bidra till ökade fär-

digheter, kunskaper och förändrade attityder hos mottagarna.  De menar 

att analys av resultat kräver adekvat support dels för att kunna koppla 

analysen till sin praktik men också i många fall för att hantera tekniken. 

Deras slutsats är därför nödvändigt att organisera och avsätta tid för lä-

rande.  

2.3.5 Digitalt stöd  

Digitala beslutsstöd blir allt vanligare i skolan, världen över. De imple-

menteras i syfte att systematisera den interna informationen i skolan för 

att underlätta beslut. Innan implementering av beslutsstödsystem hävdar 
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Breiter och Light (2006) att kunskap om hur beslutsprocessen går till i 

organisationen är av betydelse vid införandet av ett beslutsstödsystem. 

Det digitala beslutsstödet bör först och främst bygga på lärare och rekto-

rers behov av underlag och ska stödja besluten inom en utbildningsorga-

nisation. Deras forskning är en blandning av kvalitativa och kvantitativa 

studier där de kvalitativa delarna fokuserar på att utröna hur utbildare 

förstår underlag från elevernas kunskapsutveckling och hur de sedan om-

bildar den informationen till kunskap och använder den i sitt beslutsfat-

tande. Studien bygger på intervjuer med 47 utbildningsledare inom olika 

nivåer i utbildningsväsendet i New York. Allt från de högsta administra-

tiva cheferna till lärare i klassrummen finns representerade i studien.   

Vidare har de funnit att skoladministrativ personal (här: matematikkoor-

dinatorer, läroplansföreståndare, rektorer och utvecklingsledare) använ-

der underlag för att kartlägga sin verksamhet. De identifierar områden i 

behov av utvecklingsinsatser, men också identifikation av styrkor är van-

ligt. Underlaget användes vid planering av gemensamma skolområdens 

aktiviteter och för att planera prioriteringar i skolan eller skolområdets 

undervisningsprogram. Forskarna kom också fram till att underlaget an-

vändes för att stödja den inre skoldialogen om lärande, professionell ut-

veckling och möta skolans utmaningar (Breiter & Light 2006).  

Den sista kategorin handlar om att skoladministratörerna (här: matema-

tikkoordinatorer, läroplansföreståndare, rektorer och utvecklingsledare) 

använder underlag till beslut om kompetensutvecklingen utifrån de iden-

tifierade behoven.  Ytterligare faktorer som framträder i samma studie är 

lärare och rektorers startnivå vad gäller att använda sig av underlag. Att  

försäkra sig om att elevdiagnoser prövar det undervisningen handlar om 

och en kompetensutveckling som innebär att öva på vad underlaget kan 

generera för typ av beslut lyfts fram. Även utöka repertoaren av undervis-

ningsstrategier kopplat till det som mäts i diagnoserna och på så vis öka 

likvärdigheten i undervisningen betonas. Till sist poängteras att systema-

tisera den interna informationen i skolan för att underlätta besluten (Brei-

ter & Light, 2006). 

2.3.6 Olika analysunderlag  

Demski och Racherbäumer (2015) använder ”mixed methods design” i en 

studie i tyska skolor.  Studien behandlar hur skolledare och lärare använ-

der insamlade data med fokus utifrån skolkultur. Studien visar ett möns-

ter där skolor som använder sig av högre nivå på det evidensbaserade 

analysunderlaget kännetecknas av samarbetande, flexibla och innovativa 
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skolkulturer medan skolor som däremot i mindre utsträckning tenderar 

att använda sig av evidensbaserade analysunderlag kännetecknades av 

konkurrens, resultatdrivna och stabila (mindre förändringsbenägna) 

skolkulturer.  Slutsatsen är att intern utvecklad evidens (beprövad erfa-

renhet) är långt mer vägledande för beslutsfattande i skolor än extern ut-

vecklad evidens (vetenskaplig metod).  

2.3.7 Skillnader i den faktiska användningen  

Demski och Racherbäumer, (2015) intresserar sig också för hur skolle-

dare använder insamlat underlag i tyska skolor med fokus på skolor som 

befinner sig i omständigheter vilka är särskilt utmanande. Med en stan-

dardiserad enkät och efterföljande intervjuer finner de att interna inform-

ationskällor används mer frekvent av skolledarna än evidens från inter-

nationella undersökningar, nationella prov eller skolinspektioner. De ser 

också att det är en skillnad i upplevd användbarhet av det insamlade da-

taunderlaget och den faktiska användningen av underlaget i praktiken.  

Liknande resultat kommer också Atkinson och Claxton (2000). fram till. I 

deras undersökning visas hur beslutsfattare som ofta står inför komplexa 

problem och nya beslutssituationer litar mer på sin egen intuition än på 

logik när de ska fatta beslut, trots att det är väl känt att det finns förvänt-

ningar på analytisk beslutsprocess, enligt studien. (Atkinson & Claxton, 

2000).  

Enligt läroboksförfattare (Lindkvist, Bakka, & Fivelsdal, 2014) finns ingen 

beslutsmodell som är den mest gynnsamma i alla lägen utan beslut påver-

kas både av kontext och osäkerhet, men att känna till olika modeller kan 

förbättra förmågan att fatta beslut.  

Däremot menar Ärlestig, (2008) att hur rektor och förskolechef ska för-

hålla sig i beslutssituationer står ibland i motsatsförhållande till varandra. 

Förväntningarna är att de både ska vara tydliga och kraftfulla i sina beslut 

men också kunna lyssna in och skapa delaktighet för många i en besluts-

process. För beslutens kvalitet är det viktigt att kunna använda den stra-

tegi som är bäst vid varje tillfälle. 

2.3.8 Sammanfattning 

För att sammanfatta forskningsöversikten om analys av resultat och väl 

grundade beslut beskrivs hur skolledare på framgångsrika skolor är sär-

skilt skickliga på att använda resultat för att informera medarbetare om 

läget i verksamheten (Bowers m.fl., 2014). Mindre framgångsrika skolor 
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visar Jarl m.fl., (2017) söker förklaringar till resultaten som ligger utanför 

skolan. Bickmore m.fl., (2013) konstaterar att skolkontexten spelar roll 

för hur skolledare lyckas med att använda insamlade data och sedan an-

vända den. Schildkamp m.fl., (2017) hävdar att samarbete är nödvändigt 

runt ett insamlat underlag för att ny kunskap ska bildas och beslut fattas.  

Hinder för att använda det insamlade underlaget i beslutsfattande utgörs 

främst av organisatoriska faktorer(skolledarsupport) och tillgång till un-

derlag som kan förstås. Datnow och Hubbard (2015) och Gummer och 

Mandinach (2015) visar att framgångsrik användning av underlag beror 

på skolledare och lärares färdigheter (”data and assessment literacy”) i 

hur skolorna får fram sitt underlag och hur de sedan ombildar det de fått 

fram till kunskaper om sin egen verksamhet och sedan fattar beslut. 

Demski och Racherbäumer (2015) gör gällande att intern utvecklad evi-

dens är långt mer vägledande för beslutsfattande i skolor än extern ut-

vecklad evidens.   

Dessa källor är avsedda att öka förståelsen för vilka faktorer som är bety-

delsefulla när det gäller analys av resultats betydelse för väl grundade be-

slut ur ett utbildningsperspektiv. Till skillnad mot amerikansk forskning 

om skolledares användning av analys av resultat och hur de påverkar de 

väl grundade besluten i skolan är kunskapen om svenska förhållanden 

inom området begränsat. Det här arbetet är ett försök att utifrån svenska 

förhållanden bidra till mer kunskap om analys av resultat och väl grun-

dade beslut i en svensk kontext.  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Nedan beskrivs de teorier som undersökningen vilar på. Kopplingen mel-

lan den kvantitativa enkätundersökningen och den kvalitativa delen i 

undersökningen diskuteras också i ett avsnitt med vetenskapsfilosofisk 

teorianknytning. 

3.1 Ramfaktorteori 

Det första benet i min teoridel bygger på ramfaktorteorin som utvecklats 

av de två svenska pedagogikprofessorerna Urban Dahlöf och Ulf P. Lund-

gren. Teorin har från början fokus på skolan och avser att tydliggöra sam-

bandet mellan undervisningsprocessens ramar och de resultat som 

undervisningen gav. Innan ramfaktorteorin hade många undersökningar 

om skolan inte tagit hänsyn till förhållanden som begränsar och styr 

undervisningen och som läraren inte kan påverka (Lindblad, Linde & 

Naeslund, 1999). 

Ramfaktorteorin synliggör vilka strukturer som finns att förhålla sig till 

och Lundgren (1999) beskriver att ramfaktorteorin klarlägger hur ra-

marna antingen gör det möjligt eller förhindrar olika undervisningspro-

cesser. Exempel på ramar är mål för undervisningen och tid som eleverna 

behöver för att klara undervisningens mål.  Teorin består av tankar att det 

finns vissa aspekter som aktören eller läraren inte kan påverka. Enligt 

Lundgren (1999) kan man utifrån teorin förklara förhållandena mellan 

mål, lokala förutsättningar, processer i verksamheten och vad insatserna 

sedan resulterar i.  

Vidare menar Lundgren (1999) att flera komponenter påverkar varandra 

och teorin bygger upp att det är ramarna som bestämmer om en process 

kan utföras. Processen blir möjlig om spelrummet i ramarna tillåter det, 

”ramarna anpassas för att göra processen möjlig” (Lundgren 1999, s 36). 

Skolverket (2004) förklarar ramfaktorteorin i formen av att ramfak-

torerna är: ramar – processer – resultat.  
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Figur 1:  Egen. Figuren liknar en tolkning av ramfaktorteorin, enligt Skolverket 

(2004) 

Strukturen i teorin handlar enligt Lundgren (1979) om att verksamheten 

har ramar och förutsättningar att förhålla sig till och det är utifrån dessa 

ramar som pedagogisk verksamhet kan betraktas och analyseras. Ra-

marna ger förutsättningarna för processerna som i sin tur genererar re-

sultatet Då ramfaktorteorin enligt Lundgren (1979) har utvecklats med 

fokus på skola och utbildning ger den ett perspektiv som förklarar och 

skapar mönster. 

I föreliggande undersökning används teorin för att synliggöra vad som 

styr och på vilket sätt. Ett exempel på hur ramarna formar processerna 

beskrivna utifrån det här arbetet kan t ex vara: faktorer som huvudman-

nen styr över påverkar skolledares processer (analys av resultat och be-

slutsprocessen), vilket i sin tur påverkar det slutliga resultatet. Med hu-

vudman avses här den kommunala förvaltningen med nämnd och chefs-

tjänstemän som har ansvar för verksamheten i nivån över skolledarnivå. 

Teorin ger därmed ett perspektiv som förklarar och skapar mönster när 

det gäller att i arbetet undersöka rektorer och förskolechefers verklighet.  

Teorin används även för att undersöka ramarna eller förutsättningarna 

för stöd till skolledare och sambandet mellan skolledares uppfattningar 

om analys av resultats betydelse för väl grundade beslut. Ramfaktorteorin 

används också för att undersöka skolledarna uppfattningar om vad som 

kan utveckla processerna för analys av resultat. 

3.2 Beslutsteori 

Det andra teoretiska benet är beslutsteori, en tvärvetenskap som utfors-

kas inom bl a ekonomi, sociologi, beteendevetenskap, filosofi, politik, ma-

tematik, statistik, organisationsteori och datavetenskap. Beslutsteorin 

kan delas in utifrån tre olika perspektiv. Normativa teorier handlar om 

hur beslut bör fattas, hur beslut fattas i verkligheten handlar deskriptiva 

teorier om och den tredje grenen av beslutsteori är det preskriptiva och 

den utgår från hur beslut bör fattas, men man försöker rätta dem efter den 

verklighet som den deskriptiva forskningen karaktäriseras av (Nat-

ionalencyklopedin, 2018).  

Ramar Processer Resultat 
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Det finns många olika beslutsmodeller och för att göra en avgränsning 

kommer endast fyra modeller att presenteras. Tanken om rationalitet be-

tonas inom de klassiska beslutsmodellerna som ser på beslut som att det 

endast finns ett sätt som är det bästa att göra och innan man bestämmer 

sig har man tagit del av all information som finns innan ett beslut fattas. 

Modellen The Economic man eller den rationella beslutsmodellen ses ofta 

som ett ideal för objektivt beslutsfattande. I modellen ingår att noggrant 

definiera vad som är problemet, bedöma olika alternativ, värdera och 

rangordna konsekvenserna, välja det alternativ som maximerar nyttan ut-

ifrån övergripande mål, implementera det valda alternativet och kontrol-

lera resultatet. Ett beslut av den här sorten utgår från att beslutsfattaren 

har tillgång till all information, alla alternativ och inte behöver ta hänsyn 

till annat än att välja det alternativ som kan generera maximerad nytta 

(Lindkvist m.fl., 2014).  

Många anser att den rationella modellen är omöjlig att leva upp till och 

föredrar istället The administrative man eller den administrativa mo-

dellen. Här delar man upp beslutsantaganden i erfarenhetsmässiga och 

värderingsmässiga grunder. Dels kräver beslut kännedom och erfarenhet 

om organisationen och omvärlden där besluten fattas och dels kräver be-

slut kunskaper om de hinder och värderingar som finns inom organisat-

ionen. I den här modellen tar man hänsyn till den begränsade rational-

iteten, skapar en egen referensram, kartlägger noggrant arbetsprocesser 

som man sedan följer och söker till ett tillräckligt bra val för beslut. (Lind-

kvist m.fl., 2014). Den administrativa modellens syn på att teori behövs i 

kombination med erfarenhet för att kunna analysera problem stämmer 

överens med den rationella modellen (Hoy & Miskel, 2012). Kritik mot 

modellen handlar om att modellen gör att organisationens förmåga att an-

passa sig och tänka nytt är begränsad (Lindkvist m.fl., 2014). 

The Science Of Mudding Through eller den inkrementella modellen förkas-

tar helt den rationella modellen då man menar att människan saknar för-

utsättningar mentalt för att klara av den. Beslut borde istället fattas med 

mindre steg i taget för att inte begå misstag och minska osäkerhet. Mo-

dellen har tillit till organisationen och betraktar organisationen som ett 

levande system som lär sig i stabila beslutsprocesser, samlar erfarenhet 

och formas av sin gemensamma kunskap (Lindkvist m.fl., 2014). Allt ef-

tersom görs jämförelser av olika alternativ och på så sätt minskar behovet 

av teori. Abstrakta teoretiska analyser ersätts istället med praktiska jäm-

förelser. Beslutsfattarna söker ett alternativ som är i rätt riktning när det 
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visar sig att nuvarande riktning är fel hävdar Hoy och Miskel (2012). Mo-

dellen antar att organisationen är rationell. Kritik mot modellen är att den 

går emot reformivran och kan verka konserverande (Lindkvist m.fl., 

2014). 

En annan modell, Garbage can model, eller soptunnemodellen är en mo-

dell där lösningarna söker problem och inte tvärt om som i den rationella 

modellen. Namnet har en negativ klang men det betyder inte att besluten 

som fattas är dåliga. Modellen handlar om vikten av att lyfta rätt problem 

i rätt sammanhang och grupp. Den är inte särskilt välordnad utan öppen 

för influenser och man tänker sig att beslut växer fram på olika sätt med 

hjälp av fyra oberoende strömmar: en ström av anledningar till beslut, en 

ström av problem som behöver lösas, en ström av deltagare och en ström 

av lösningar (Lindkvist m.fl., 2014). 

3.3 Begreppsdefinitioner 

Skolinspektionen (2014) beskriver att grunden för besluten på alla nivåer 

i svensk förskola och skola är att alla ska undersöka den egna verksam-

heten och ta hjälp av utbildningsvetenskaplig forskning och beprövad er-

farenhet inför beslut. Detta innebär att noggrant, återkommande och ut-

redande undersöka olika resultat i den egna verksamheten. 

Det här arbetets definition av vad analys av resultat innebär är att nog-

grant, återkommande och utredande undersöka olika resultat.  

Skolinspektionen (2014) ställer krav på rektor att fatta väl grundade be-

slut och menar att utan god uppföljning är det svårt att fatta beslut om 

exempelvis organisation, särskilt stöd och val av undervisningsmetoder. 

Väl grundade blir besluten när verksamheten förstår, tillämpar och hittar 

ett samspel mellan de båda utgångspunkterna vetenskaplig grund och be-

prövad erfarenhet (Skolinspektionen, 2014).  

Skolinspektionens (2014) beskrivning av väl grundade beslut stämmer 

överens med beslutsteorins beskrivning av de två modellerna, den ration-

ella och administrativa modellen, för rationella beslut. Även Nihlfors och 

Johanssons (2013) formuleringar om rektors beslutsfattande i det syste-

matiska kvalitetsarbetet, som ett strategiskt beslutsfattande, stämmer 

överens med hur rationella beslutsprocessen beskrivs enligt beslutsteo-

rin.   

I arbetet definieras de väl grundade besluten som en rationell beslutspro-

cess.  
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3.4 Vetenskapsfilosofisk teorianknytning 

Det är fruktbart att reflektera över vilken kunskap man tänker att 

undersökningen ska komma fram till. Reflektionen är även användbar när 

man ska bestämma sig för hur forskningsfrågorna ska formuleras och 

vilka metoder man vill använda sig av. Det finns främst två traditioner när 

det gäller tillvägagångssätt för att bedriva vetenskap enligt Andersson 

(2014), positivism och hermeneutik. Mellan dem råder ett 

motsatsförhållande och de vetenskapsteoretiska frågorna som ställs inför 

ett vetenskapligt arbete handlar om hur vi ser på människan, samhället, 

på oss själva och omvälden. Det positivitstiska sättet att se på vetenskap  

innebär att man försöker hitta egenskaper hos det som studeras som 

också återkommer i andra situationer. Att kartlägga, försöka förutsäga 

skeenden är viktigt och det är också det som betraktas som egentlig  

kunskap inom positivismens sätt att se på vad vetenskap innebär  

(Andersson, 2014).  

Mitt arbete inleddes ur ett positivitstisk perspektiv med hypoteser som 

antingen skulle verifieras eller falsifieras. Det visade sig bli svårt att 

applicera det perspektivet på mina frågeställningar, därför övergav jag 

den tanken. Föreliggande arbete utgår istället från en explorativ ansats. 

Mina antaganden som avser kunskapsteorin är snararare av kvalitativ 

natur än kvantitativ, även om jag söker mönster, undersöker skillnader 

mellan den empiriska datan och bakgrundsvariabler. 

Epistemologiskt har studien en nominell utgångspunkt, vilket kan 

förklaras med att verkligheten är tolkningsbar utifrån ett speciellt 

sammanhang eller hur verkligheten ter sig för de respondenter som ingår 

i studien. De bakomliggande faktorerna vilka påverkar det jag avser att 

undersöka är utformade utifrån teorier som skapats av människor för att 

förklara världens tillstånd.  Synen på vad analys av resultat bidrar med i 

de väl grundade besluten kan utifrån inledning och forskningsöversikt 

inte vara något som uppfattas på samma sätt av alla. Därför passar den 

mellanform av postivism och hermeneutik som Westerman (2006) 

skriver fram, en interpretativ och hermeneutisk kvanitativ metod som 

teoretisk utgångspunkt.  

I metoden menar han att kvantitativ forskning ger uttryck åt tolkningar 

eftersom det krävs eftertanke under forskningsprocessen. Det är alltså 

möjligt att med kvantitativa metoder mäta förhållanden mellan begrepp 

som är nominellt definierade i ett viss kontext. För den kvalitativa 
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forskningen öppnar därmed kvantitativa metoder fler möjligheter att 

undersöka olika skillnader mellan specifika förhållanden.  
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4 METOD 

De forskningsfrågor som ställts har betydelse för vilka slags metoder som 

används. Även mitt sätt att se på verkligheten påverkas av valet av metod. 

Kapitlet inleds med undersökningens operationalisering, urvalsförfa-

rande och bortfall.  Sedan följer enkätkonstruktion och datainsamling, 

analysmetod, systematisk analys och statistiska tester, validitet, reliabili-

tet och sist etiska ställningstaganden. 

4.1 Operationalisering 

Ett av de mest utmanande momenten i undersökningen är att operation-

alisera begreppen till konkreta frågeställningar med bestämda svarsalter-

nativ (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Det är möjligt att tolka 

analys av resultat och väl grundade beslut på många olika sätt. I detta ar-

betet har jag därför nedan klargjort vilka aspekter av analys av resultat 

och väl grundade beslut undersökningen inriktar sig mot. För aspekter av 

analys av resultat lyftes följande fram: Noggrant återkommande och utre-

dande undersöka olika resultat och med vägledning av forskning under-

söka olika resultat.  

I undersökningen sökte jag rektorer och förskolechefers skattningar av de 

olika aspekternas betydelse. Vad gäller resultat finns i enkätundersök-

ningen exemplifierat vilka olika slags resultat det kan handla om; reflekt-

ionsprotokoll, dokumentation från verksamhetsbesök, betygssamman-

ställningar, program- och kursutvärderingar, kränkningsanmälningar, åt-

gärdsprogram, dokumentation om förändrat lärande, nationella prov etc. 

För aspekter till motiven för analys av resultat lyftes följande fram: För att 

stämma av mot de nationella målen och för att utveckla verksamhetens 

kvalitet. 

För att undersöka förutsättningar lyftes följande aspekter fram: Tillräck-

lig omfattning och ändamålsenligt stöd från huvudman (nämnd och för-

valtningschef), tillräcklig omfattning och ändamålsenligt stöd från statlig 

myndighet. För utvecklingsområden lyftes följande aspekter fram: sam-

manställda underlag (betygssammanställningar mm.), gemensam syste-

matik för arbetet med analys av resultat, förtydliga de nationella målen, 

vilka mål ska vara i fokus? Prioritera tid, involvera medarbetare, använda 

digitala hjälpmedel, tex beslutsstöd, metodkompetens för att kvalitativt 

mäta, kollegialt lärande, arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund samt 

ett fritt textval, där respondenten själv fick skriva ned egna synpunkter. 
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För väl grundade beslut var utgångspunkten beslutsteori, vilket mer ut-

förligt beskrivs i teoridelen (3.2 Beslutsteori). Det är också möjligt att 

tolka väl grundade beslut på olika sätt. I arbetet ses beslut som olika val 

som kan göras där analys av resultat leder till ett underlag som kan bidra 

till att göra bra val. Ramar och processer har betydelse för hur besluten 

blir. Med väl grundade beslut avses det som inom beslutsteorin exempli-

fieras som rationella beslut. I analys av resultats betydelse för väl grun-

dade beslut lyftes följande aspekter fram: Motiverar beslut med hjälp av 

underlag, skapar delaktighet med hjälp av underlag, drar lärdomar utifrån 

underlag, använder underlag för att prioritera, använder underlag för att 

klargöra problemets sammanhang, använder underlag för att stämma av 

mot aktuell forskning. 

Aspekter från fyra olika beslutsmodeller (den rationella, den administra-

tiva, den inkrementella modellen och soptunnemodellen) lyfts också fram, 

där respondenterna skattade påståenden som bäst motsvarar hur de 

kommer fram till inriktningen i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Aspekter av den administrativa modellen och den rationella modellen an-

vändes vidare i föreliggande arbetes faktoranalys. 

Förutom läroböcker, tidigare forskning finns i skollag, och föreskrifter, 

aspekter som även de använts för att förstärka giltighet och validitet i en-

kätfrågorna om analys av resultat och väl grundade beslut. Responden-

terna fick också möjlighet att i fritext uttrycka aspekter som de uppfattade 

kunde påverka analysarbetet, vilket även användes för att stärka giltighet 

och validitet. Skolledarnas kommentarer kunde täcka eventuella aspekter 

som inte kommit med. Om eventuella skillnader och samband undersöks 

i relation till beskrivna teorier är min förhoppning att bidra till en djupare 

förståelse för analys av resultats bidrag till väl grundade beslut.  

4.2 Urval 

Urvalet är inte ett slumpmässigt urval från hela populationen. Jag vände 

mig till kommuner där jag antog att det skulle finnas ett intresse av under-

sökningens innehåll och därmed är urvalet av rektorer och förskolechefer 

i undersökningen ett icke sannolikhetsurval. Varje individ i populationen 

har därmed inte fått samma sannolikhet att väljas ut för att delta i under-

sökningen. Det är därmed inte heller möjligt att göra generaliseringar till 

hela populationen utifrån resultatet. Undersökningens generaliserbarhet 

tas vidare upp i metoddiskussionen (rubrik, 6.1.1).  
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Enheterna i undersökningen, rektorer och förskolechefer, var emellertid 

lätta att få tag på genom förfaringssättet. Att jag vände mig till flera kom-

muner och inte bara till min egen gav ett rikare empiriskt material. Några 

fördelar med urvalet var att jag kunde genomföra undersökningen med 

rimlig tidsåtgång och får tillgång till den yrkesgrupp vars uppfattningar 

jag ville undersöka. 

Förfrågan att delta ställdes till 15 kommuner och tolv av dem var positiva 

till att delta i enkätundersökningen. Sammanlagt skickades enkäten ut till 

149 rektorer och förskolechefer i tolv kommuner under mars och april 

månad, 2018. Antal erhållna svar var 126 stycken. Rektorerna och försko-

lecheferna arbetar i förskola, grundskola och gymnasium. Ett e-postbrev 

med missivbrev och länk till enkätundersökningen skickades till rektorer 

och förskolechefer samma dag som genomförandet. Respondenterna fick 

genomföra enkäten under arbetstid och syftet med enkäten förklarades 

muntligt av skolchef eller utvecklingsledare vid genomförandet. Enligt 

Trost och Hultåker (2016) ska informationsbrevet om en undersökning 

inte vara för långt eller komplicerat, särskild vikt läggs vid att det ser in-

bjudande och inte för tidskrävande ut. I ett kort, sammanfattande 

missivbrev som sändes ut via e-post framgick syftet med studien och var-

för yrkesgruppens svar var särskilt betydelsefulla.  

4.3 Bortfall 

De individer som inte lämnade något svar räknas som bortfall. Det finns 

två olika typer av bortfall. De individer som inte svarar på enkäten alls 

kallas för externt bortfall och räknas inte med i undersökningen. 23 rek-

torer/förskolechefer av 149 svarade inte på enkäten. 18 av de 23 som ej 

svarade startade med enkäten men skickade sedan inte in svaret. Det be-

tyder att enkäten har en svarsfrekvens på 84,6%. När individer inte svarar 

på en eller flera frågor i enkäten, för att de inte kan eller vill svara, kallas 

det för internt bortfall (Jacobsen, 2017). I enkäten gjordes samtliga frågor 

obligatoriska för att göra det svårare för respondenten av hoppa över frå-

gor. I enkäten var det interna bortfallet 12,4 % och det externa bortfallet 

3%. 

Rektorer och förskolechefer är en yrkesgrupp som får många mail per dag 

och som erbjuds att delta i många undersökningar, därför var risken stor 

att undersökningen glömdes av eller av tidsskäl prioriterades bort. För 

många frågor och komplicerade frågeställningar kan öka det partiella 

bortfallet, enligt Jacobsen (2017). Vid enkätkonstruktionen beaktade jag 
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att antalet frågor inte var för många och formulerade dem så tydligt som 

möjligt. Att rektorerna svarade på arbetstid och i samband med möte med 

sin chef kan ha medverkat till att bortfall av enheter minskat. En påmin-

nelse till de skolchefer i kommuner som hade lågt svarsdeltagande i form 

av e-postbrev, med en bifogad länk till frågeformuläret skickades ut som 

påminnelse i tre fall.  Tre kommuner gav ytterligare ett mötestillfälle för 

att fylla i enkäten. Detta för att öka svarsfrekvensen. 

4.4 Enkätkonstruktion och datainsamling 

Enkätundersökningen genomfördes i en webbaserad enkät i programva-

ran Survey & Report, vilket gjorde det enkelt att distribuera enkäten till 

respondenterna, samt samla in deras svar.  Att programvaran SPSS som 

sedan användes till efterföljande analys fungerar väl tillsammans med 

Survey & Report underlättade likväl arbetsprocessen. Detta för att säker-

ställa validiteten, att rätt sorts data kunde samlas in på ett tillförlitligt sätt.  

Den första delen av enkäten behandlade bakgrundsvariabler så som år i 

yrket, kön, kommun och skolform med kategoriska svarsalternativ (nomi-

nell mätnivå). För att mäta respondenternas uppfattning om analys av re-

sultat följde undersökningsfrågor med rangordnade svarsalternativ som 

kodades med värde: 1, 2, 3 och 4. Siffervärdet gjorde det möjligt att be-

handla enkäten statistiskt och har skalan:  Instämmer inte alls, Instämmer 

i någon mån, Instämmer huvudsakligen, Instämmer helt och hållet (ordi-

nal mätnivå). Sist i enkäten kom undersökningsfrågor som avsåg att mäta 

hur rektorer och förskolechefer uppfattar betydelsen av analys av resultat 

för besluten (ordinal mätnivå). Också de med rangordnade svarsalterna-

tiv och kodning enligt ovanstående princip, att ju mer positivt laddat vär-

det på svarsalternativet var desto högre siffervärdet fick det i kodningen. 

De enklare och kortaste frågorna kom först i enkäten och valet att dela in 

enkäten på detta sätt grundar sig i syfte och frågeställningar. Enligt Holme 

och Solvang (1997) bör enkäter gärna börja med frågor av mer neutral 

karaktär.   

4.5 Analysmetod 

Med utgångspunkt i ovanstående syfte och frågeställningar mäter den ex-

plorativa undersökningen likheter och skillnader i rektorer och förskole-

chefer uppfattningar om vad analys av resultat bidrar till i de väl grundade 
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besluten, beroende på upplevt stöd. Likaså om det finns skillnader i rek-

torer och förskolechefers uppfattningar om utvecklingsområden av ana-

lys av resultat med avseende på bakgrundsvariabler.  

Den explorativa undersökningen är en kvantitativ enkätundersökning, 

vilket gör det möjligt att nå ut till många respondenter på relativt kort tid. 

Jag besvarar mina två första frågeställningar genom deskriptiv statistik 

och bivariat analys, samt undersöker samband mellan indexen och upp-

levt stöd. I den sista frågeställningen undersöks skillnader mellan uppfatt-

ningar och bakgrundsvariabler, även det i bivariat analys. 

För att förklara och ge översikt till analysen finns nedanstående figur där 

de olika delarna i ramfaktorteorin, vilken förklaras mer utförligt under ru-

brik 3.1, används för att för ge struktur till analysen. Målen är inte i fokus 

i detta arbete och därför väljer jag att placera målrutan lite vid sidan av i 

figuren, därmed inte sagt att den inte är betydelsefull.  

  

 

 

 

Figur 2:   egen. Figuren liknar en tolkning av ramfaktorteorin enligt Skolverket 

(2004). 

Ramarna eller förutsättningarna för processerna analys av resultat och 

väl grundade beslut och styrs av huvudman (nämnd och förvaltningschef) 

och statlig myndighet. Rektorer och förskolechefers ledning av proces-

serna analys av resultat och väl grundade beslut påverkar i sin tur resul-

tatet. 

4.6 Systematisk analys och statistiska tester, fråge-

ställning 1 och 2 

Till databearbetningen av frågorna i enkäten användes statistikprogram-

met ”Statistical Package for Social Sciences” (SPSS). För att kunna under-

söka mina frågeställningar behövde jag skapa index, sätta samman vari-

abler som mäter samma fenomen (Djurfeldt m.fl., 2010).  

MÅL 

Resultat Ramar Processer 

Väl grundade beslut 

Analys av resultat 
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• Vilka likheter och skillnader finns det mellan skolledares upplevelse 

av stöd och deras uppfattning av vad analys av resultat kan bidra till i 

väl grundade beslut? 

 

• Vilka skillnader finns i skolledares uppfattningar om i vilken utsträck-

ning analyser kan bidra till väl grundade beslut, beroende på olika 

bakgrund? Bakgrundsvariablerna: kön, antal år i yrket, nuvarande sta-

dium och genomgången rektorsutbildning.  

 

Med hjälp av faktoranalys undersöks om frågor som inte ligger i samma 

frågebatteri kan bilda och få fram lämpliga konstruktioner av index. Det 

är ett explorativt sätt att hitta samvariation mellan flera variabler som mä-

ter samma sak och på så sätt försöka besvara mina frågeställningar 

(Jacobsen, 2017). Mitt val motiveras också utifrån den hermeneutiskt 

kvantitativa metoden där Westerman (2006) utgår från teorin att det är 

möjligt att definiera begrepp i ett sammanhang och sedan kvantitativt 

mäta förhållandet mellan begrepp som är definierade i just det samman-

hanget.  

En faktoranalys genomfördes med variabler i enkätfråga 15, med variabel 

1-6, fråga 7 med variabel 4 och 5, fråga 16 med variabel 2 och fråga 17 

med variabel 2 och 4. Med motivet att explorativt söka eventuella sam-

band mellan olika variabler och kunna urskilja möjliga gemensamma 

bakomliggande faktorer till vad analys av resultat kan bidra till i de väl 

grundade besluten i verksamheter som leds av förskolechefer och rekto-

rer.  

KMO, Kaiser Mayer Olkin, och Bartlett´s test visade 0,83, vilket betyder att 

det inte framkom något som avrådde (gräns 0,6) från att genomföra en 

faktoranalys. Analysen visade att två faktorer i materialet förklarar drygt 

62% av den totala variansen i datamaterialet. Faktorladdningarna för var 

och en av de olika variablerna som ingick i faktoranalysen redovisas ne-

dan.  
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Tabell 1:  Beskrivning av faktoranalys, beslutsinsikt 

Faktor 1 (Beslutsinsikt) 
•  

Variabel Faktorladdning 

Fråga 15 

1. Analysunderlaget ger bättre möjlighet att 

motivera mina beslut. 

0,83 

2. Analysunderlaget gör det lättare att skapa 

delaktighet kring beslut. 

0,70 

3. Analysunderlaget bidrar till ett systematiskt 

lärande om vad genomförda åtgärder har lett 

till.  

0,78 

4. Analysunderlaget gör att jag fattar väl grun-

dade beslut om prioriteringar i verksamheten. 

0,81 

5. Analysunderlaget klargör problemets sam-

manhang och på så sätt blir det lättare att fatta 

väl grundade beslut. 

0,83 

6. Analysunderlaget gör det lättare att tillsam-

mans med vägledning av forskning fatta väl 

grundade beslut.  

0,77 

 

 

 

När det gäller gemensamheterna i de två faktorerna handlade de båda om 

vad analys av resultat kan bidra till i de väl grundade besluten, dvs syftet 

med analys av resultat, men på olika sätt. Den ena faktorn hade variabler 

vars minsta gemensamma nämnare handlade om att med hjälp av analys 

av resultat förstå besluten och dess konsekvenser och den andra faktorn 

hade det gemensamt att den handlade om att med hjälp av analys förstå 

verksamheten. De svarade på frågan: I vilken grad anser rektorer och för-

skolechefer att analys av resultat kan bidra till väl grundade beslut? 

Faktor 1, som extraherades, tolkades som ett grovt generellt uttryck för 

rektorer och förskolechefers graderingar av vad analys av resultat kan bi-

dra till för att förstå beslut och vad besluten leder till. I de här variablerna 

betraktade jag därför att förstå beslutsproblem och beslutskonsekvenser 

som den enande faktorn.  

Ett index skapades utifrån detta och indexet kallas beslutsinsikt. I faktor 

1, index beslutsinsikt ingår Fråga 15, variabel 1-6. Reliabiliteten prövades 

med ett Cronbach´s Alpha och den visade att reliabiliteten var god (0,885). 

Ett Cronbach´s Alpha var motiverat då jag önskade ta reda på vilka vari-

abler som kunde tas med och för att avgöra om sambandet var tillräckligt 
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starkt för att göra indexeringar av variablerna. Värdet för reliabilitet i 

Cronbach´s Alpha ligger mellan 0-1 och värdet för en indexering ska helst 

ligga över 0,7 för att anses som tillräckligt. (Djurfeldt, m.fl.,, 2010).  

Indexet för beslutsinsikt avvek signifikant från en normalfördelning där-

för gällde icke-parametriska tester. 

Tabell 2: Beskrivning av faktoranalys, verksamhetsinsikt 

Fakor 2 Verksamhetsinsikt 
•  

Variabel Faktorladdning 

(Fråga 7) 

4 Vi undersöker resultaten för att stämma av hur 

väl verksamheten lever upp till de nationella må-

len. 

0,77 

5. Vi undersöker resultaten för att utveckla verk-

samhetens kvalitet. 

0,76 

(Fråga 16) 

2. Den senaste analysen av resultat som jag del-

tog i hade stor betydelse för våra val av åtgärder. 

0,50 

(Fråga 17) 

2. Vi kartlägger arbetsprocesser, följer upp, lär 

vad som är verkningsfullt, därefter förbättrar 

processerna och på så sätt hittar rätt riktning i 

det systematiska kvalitetsarbetet.  

0,69 

4. Vi förbättrar och undersöker underlag, förstår 

problem, bedömer olika alternativ, stämmer av 

mot övergripande mål och på så sätt hittar rätt 

riktning i det systematiska kvalitetsarbetet.  

0,84 

 

I faktor 2, som extraherades, tolkades variabler som mätte bakomliggande 

faktorer till vad analys av resultat kan bidra till i de väl grundade besluten. 

I de här variablerna betraktade jag därför analys av resultats bidrag till 

verksamhetsförståelse som en enande faktor och kallade indexet för ana-

lys av resultat för verksamhetsinsikt. Givet det teoretiska ramverket där 

jag beskriver användningsområde för analys av resultat handlar det om 

att förstå verksamheten genom både resultatunderlag och forskning, få 

djupare förståelse för den egna verksamheten genom analysen och kart-

lägga verksamheten inför beslut (Datnow & Hubbard, 2015; Gummer & 

Mandinachet, 2015). Faktorn gav därför rimlig validitet betraktat mitt te-

oretiska ramverk.   
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I detta arbetes forskningsbakgrund finns en skillnad mellan att analysera 

resultat för att förstå och stämma av verksamheten och att använda analys 

av resultat för att utveckla verksamhetens kvalitet. I faktor 2 eftersöktes 

analys för att förstå verksamheten som en gemensamhet. Då Chronbach´s 

Alpha if item deleted visade ett högre värde om just den variabeln (varia-

bel 5 under fråga 7) togs bort och jag fann tveksamheter till variabeln där-

för uteslöts variabeln från index. Övriga faktorer uteslöts ur analysen. Ett 

index skapades utifrån detta. I faktor 2, verksamhetsinsikt ingår fråga 7 

variabel 4, 5 och fråga 16 med variabel 2, fråga 17 med variabel 2 och 4.  

Reliabiliteten prövades med ett Cronbach´s Alpha och den visade att reli-

abiliteten var godtagbar (0,74). 

En bivariat korrelationsanalys med Spearmans sambandstest användes 

också för att utforska korrelation, starka och svaga samband. Enligt Djur-

feldt et al.,(2010) passar Spearmans sambanstest passar bäst för att un-

dersöka korrelationen mellan olika indexvariablerna då index är kvalita-

tiva och svaren ligger på ordinalskalenivå. Svarsalternativen i enkäten 

saknar också bestämda nivåer.  

Ett korrelationstest går från-1 till 1. Där värden på -1 och 1 visar på total 

korrelation, medan värdet 0 inte visar på något samband alls (Djurfeldt 

m.fl., 2010). I detta arbete använder jag mig av sambandsnivån enligt Field 

(2009) där, 0,1-0,29 motsvarar svagt samband, 0,3-0,49 motsvarar mel-

lanstarkt samband, 0,5-0,69 motsvarar starkt samband och där 0,7-0,99 

motsvarar ett mycket starkt samband.  

4.7 Systematisk analys och statistiska tester, fråge-

ställning 3 

• Vilka utvecklingsområden lyfter skolledarna fram för att förbättra ana-

lysarbetet? Vilka skillnader finns i uppfattningen beroende på bak-

grund?” Bakgrundsvariablerna: kön, antal år i yrket, nuvarande sta-

dium och genomgången rektorsutbildning. 

För att undersöka sambanden mellan olika variabler och kunna urskilja 

möjliga gemensamma bakomliggande faktorer när det gäller skillnader i 

förskolechefers och rektorers uppfattningar om utvecklingsområden ge-

nomfördes faktoranalys. Samtliga variabler i enkätfråga 13ingick i ana-

lysen. (Anser du att nedanstående områden är betydelsefulla för att ut-

veckla arbetet med analys av resultat i er förvaltning?). Om samband eller 
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gemensamheter hittades, bestämde jag mig för att gå vidare och undersö-

ker dem närmare, istället för att ägna mig åt varje delområde var för sig. 

Respondenterna hade också i samband med fråga 13 en textruta för 

fritextsvar, där de kunde lägga till egna utvecklingsområden. Dessa 

fritextsvar kommenteras vidare i metoddiskussionen och resultatana-

lysen (stycke 6.2.2). 

Först genomfördes KMO och Bartlett´s test för att se om det var värdefullt 

att göra en faktoranalys.  Gränsen för KMO är att värdet ska vara över 0,5 

och KMO, Kaiser Mayer Olkin, visade nära 0,84. Signifikansen var mindre 

än 0,00 och det fanns därmed ingenting som avrådde en faktoranalys i de 

värden som framkom i Bartlett´s test. Faktoranalys genomfördes därefter 

för att få fram möjliga faktorer att behålla, vilka egenvärden de hade och 

hur många procent av total varians i datamaterialet som varje faktor för-

klarade.  Faktoranalysen talade om att två faktorer i materialet förklarar 

över 60% av den totala variansen i datamaterialet. Med hjälp av en färg-

karta markerades de starkaste laddningarna för två bakomliggande fak-

torer och en analys inleddes för att fundera över vad faktorerna innehöll 

av gemensamheter. Till stöd i den analysen användes även rektorer och 

förskolechefers egna svar i frisvarsrutan.  Faktorladdningarna för var och 

en av de olika variablerna som ingick i faktoranalysen redovisas nedan. 

Tabell 3: Beskrivning av faktoranalys 3, process 

Faktor 3, process 
•  

Variabel Faktorladdning 

1.Utforma gemensam systematik för analysar-

bete  

0,57 

2.Prioritera tid för analysarbete 0,73 

3. Göra medarbetare delaktiga i det gemen-

samma analysarbetet 

0,74 

4. Arbeta med kollegialt lärande 0,80 

5. Använda arbetssätt som vilar på vetenskaplig 

grund 

0,74 

6. Noggrant undersöka och jämföra olika resultat 

i syfte att nå likvärdighet 

0,69 

 

 

Min slutsats blev att faktor 3 och 4 svarar på frågan: Vilka faktorer är be-

tydelsefulla för att utveckla arbetet med analys av resultat? 
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Minsta gemensamhet i faktor 3 var betydelsen av systematik i processer. 

Variablerna inneslöt faktorer som rörde processer vilka rektorer och för-

skolechefer graderat som betydelsefulla för att utveckla arbetet med ana-

lys av resultat i sin förvaltning. Minsta gemensamhet i faktor 2 var bety-

delsen av struktur och administrativa faktorer som påverkas av huvud-

mannen. Variablerna inneslöt faktorer som rör struktur vilka rektorer och 

förskolechefer graderat som betydelsefulla för att utveckla arbetet med 

analys av resultat i sin förvaltning. Givet det teoretiska ramverket där för-

utsättningar för analysera och använda resultatunderlaget beskrivs och 

där det poängteras att de organisatoriska faktorerna, tillgång till underlag 

som kan förstås och tillgång till digitala hjälpmedel är särskilt betydelse-

fulla enligt Schildkamp m.fl., (2017). Faktorerna gav därför rimlig validitet 

betraktat mitt teoretiska ramverk.  Dessa två olika gemensamheter fick 

också stöd av de svar rektorer och förskolechefer angav i fritextrutan. I 

den slutliga analysen behölls endast faktor 1 och 2 eftersom de gav rimlig 

validitet betraktat utifrån mitt teoretiska ramverk.  

Faktor 3, som extraherades, verkar kunna tolkas som ett grovt generellt 

uttryck för rektorer och förskolechefers uppfattningar om processers be-

tydelse för att utveckla analys av resultat så som kollegialt lärande, nog-

grant undersöka och jämföra olika resultat, utforma arbetssätt som vilar 

på vetenskaplig grund, utforma gemensam systematik för analysarbete. I 

de här variablerna betraktade jag därför process som den enande faktorn. 

I faktor 3, index process, ingick variablerna 2, 4, 5, 8, 9, 10 i fråga 13 i ett 

index processer. Ett index skapades utifrån detta.  

Tabell 4: Beskrivning av faktoranalys 4, struktur 

Faktor 4, struktur 
•  

Variabel Faktorladdning 

1. Sammanställa underlag (betygssammanställ-

ningar, enkäter, utvecklings-, hälsosamtal, etc.) 

0,84 

2. Använda digitalt beslutsstöd(statistikpro-

gram) 

0,70 

3. Utveckla sätt att mäta olika resultat  0,71 

 

I faktor 4, som extraherades, tolkades variabler som mätte rektorer och 

förskolechefers uppfattningar om administrativa ramar som medel för att 

bidra till att utveckla analys av resultat så som sammanställa underlag be-

tygssammanställningar, enkäter, utvecklings-, hälsosamtal, etc, använda 

digitalt beslutsstöd t ex i form av statistikprogram och mäta olika resultat. 
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I de här variablerna betraktade jag därför struktur som enande faktor. I 

faktor 4, index struktur, ingår variabel 1, 6 och 7 i fråga 13. Ett index skap-

ades utifrån detta.  

Index sattes ihop efter variabler som mätte graden av processers och 

strukturs betydelse för analys av resultat. Indexen testades med ett 

Cronbach´s Alpha som är ett mått på hur väl det internt håller ihop eller 

hur väl de olika delarna mäter samma bakomliggande koncept. Det besk-

rivs som ett tal mellan 0 och 1 (Djurfeldt m.fl., 2010). Reliabiliteten var 

godtagbar, Cronbach´s Alpha värde visade (0,87) för Index planmässiga 

metoder respektive (0,73) för Index struktur. Både Index process och In-

dex struktur avvek signifikant från en normalfördelning (0,00), vilket in-

nebar att icke-parametriska tester blev aktuella.  

4.8 Validitet och reliabilitet 

Vår teoretiska förståelse, antaganden och problemformuleringar ska om-

vandlas till mätbara frågor så att de svarar på det vi avser att undersöka. 

På så vis talar validiteten om huruvida den teoretiska och begreppsmäss-

iga bakgrunden är meningsfull i förhållande till vår undersökning. Att gå 

från teori till problemställningar och sist till mätbara frågor är ett svårt 

moment i en undersökning. Klarar forskaren att undvika fel i den här pro-

cessen kan man tala om hög validitet (Djurfeldt m.fl., 2010).   

För att säkerställa en god validitet i detta arbetet kommuniceras: forsk-

ningsprocessen, den egna bakgrunden, förförståelsen för ämnet, datain-

samlingen, urvalet, analysprocessen med systematik. I metoddiskuss-

ionen (rubrik 6.1) redogörs för de beslut som tagits under arbetets gång 

med urval, enkätkonstruktion, index och reliabilitet, svarsfrekvens och 

bortfallsanalys, samt vilka konsekvenser det kan ha fått för undersökning-

ens validitet.  

Bristande reliabilitet däremot kan handla om otydliga frågor eller svars-

alternativ. Hög reliabilitet indikerar ”frånvaron av slumpmässiga fel och 

hög överensstämmelse mellan olika mätningar med samma instrument” 

(Djurfeldt m.fl., 2010, s. 104).  

För att säkerställa en god reliabilitet genomfördes undersökningen under 

en tidsperiod av drygt en månad. Likaså undersöktes om det fanns en sam-

stämmighet i utfallet mellan olika delar i enkäten som tog upp samma fe-

nomen. För att beräkna reliabiliteten i index användes Cronbach´s alpha. 

Genom testet kan ett sammanfattande korrelationsmått mellan samtliga 
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items redovisas och ge en förståelse för hur väl olika delar av måttet mätte 

samma sak. Ett godkänt mått av Cronbach´s alfa är >0,70 (Djurfeldt m.fl., 

2010).  

En pilotenkät prövades också på en grupp rektorer och utbildningsledare 

i förväg, med goda möjligheter till återkoppling. Genom densamma kunde 

eventuella reliabilitetsproblem upptäckas innan enkäten skickades ut. 

Min intention har varit att systematiskt dokumentera och redovisa under-

sökningsprocessen för att kunna uttrycka validitet och reliabilitet i upp-

satsen.  

4.9 Etiska ställningstaganden 

De etiska ställningstagandena innan undersökningen genomförs handlar 

om att reflektera över hur undersökningen kan påverka de personer som 

deltar (Jacobsen, 2017). Undersökningen tillkom inte via ett uppdrag, men 

likväl fanns en relation till de tillfrågade kommunerna. Det ställde krav på 

integritet, anonymitet och att behålla en kritisk distans. (Vetenskapsrådet, 

2017) En risk fanns att de som genomförde undersökningen uppfattade 

att undersökningen genomfördes åt ledningen. Vad undersökningen 

skulle handla om och syftet med densamma tydliggjordes till förvaltnings-

chefer i ett telefonsamtal innan genomförandet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Rektorer och förskolechefer fick information om enkäten i e-postbrev, 

samt fick muntlig information i samband med genomförandet av skolchef. 

Jag ville med detta skapa tydlighet kring syftet med enkäten, samt under-

lätta utförandet.  

För att skapa trygghet och öka motivationen kring deltagandet innehöll 

missivbrevet information om eventuella data som kunde identifiera en-

skilda anonymiseras vid presentationen, att problemställningarna var 

särskilt spännande, att forskning saknades på området och att det var or-

saken till valet av undersökningsområde (Vetenskapsrådet, 2017).  

Enkäten var frivillig, men då den utfördes på arbetstid uppstod ett di-

lemma: ”Det finns en risk att de som inte har lust att delta kanske känner 

att de inte gör sin medborgerliga plikt och därför deltar trots allt” (Jacob-

sen, 2017, s 35). Några kanske genomförde enkäten för att tillfredsställa 

ledningen. Dessa dilemman ställdes mot risken för en alldeles för låg 

svarsfrekvens. Min förhoppning var att jag lättare fick tillgång till inform-

ation, öppenhet och förståelse för min undersökning genom att vända mig 

till kommuner som jag kände till och som i någon mån kände till mig. Min 

bakgrund som rektor i en av de deltagande kommunerna kom att göra det 
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lättare att förstå de dilemman och problem som rektorer och förskoleche-

fer ställs inför. Det kan förstås också ses som en nackdel som leder till en 

bias, att jag sökte bekräftelse inom områden där det fanns god förförstå-

else. Min förhoppning var att klara av att förhålla mig till uppgiften enligt 

vetenskaplig praxis och att arbetet därmed kan bidra till insikter för mig 

själv och andra.  
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5 SAMMANSTÄLLNING AV UNDERSÖKNINGENS 

RESULTAT 

Syftet med detta arbete var att i en explorativ undersökning bidra till ökad 

kunskap om likheter och skillnader i rektorer och förskolechefer uppfatt-

ningar om vad analys av resultat bidrar till i de väl grundade besluten, be-

roende på upplevt stöd. Vilka skillnader som fanns i rektorer och försko-

lechefers uppfattningar om utvecklingsområden av analys av resultat be-

roende på bakgrundsvariabler undersöktes också. De bakgrundsvariab-

lerna som intresset riktade sig mot var skolledarnas kön, antal år i yrket, 

nuvarande arbetsplats (förskola, grundskola, gymnasium), genomgången 

rektorsutbildning. Även regelbundenheten i skolledarnas  analys av resul-

tat undersöktes.  

5.1 Deskriptiv statistik och statistiska tester 

149 rektorer och förskolechefer från 12 kommuner blev tillfrågade om att 

delta i enkätundersökningen. 126 av dessa svarade på enkäten, 23,8% 

män och 76,2% kvinnor. Nära 44% av respondentgruppen rektorer och 

förskolechefer hade arbetat i yrket 0-5 år och 29% av respondenterna 

hade arbetat i yrket längre än 16 år. 72% av respondenterna hade gått den 

statliga rektorsutbildningen.  

Samtliga index som användes i undersökningen testades enligt Kolmo-

gorov-Smirnov och Shapiro-Wilk, för att se om normalfördelning förelåg. 

Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-Wilk visade att samtliga indexen i detta 

arbete avviker från en normalfördelning. För att öka tillförlitligheten i 

testningen användes därför icke parametriska tester, Mann-Whitney U-

test och Kruskal Wallis test. I dessa tester jämförs medelvärdet mellan två 

grupper av individer (Djurfeldt m.fl., 2010). 

Mann Whitney är den icke parametriska motsvarigheten till det mer 

kända parametriska T-testet, som används för att undersöka om det finns 

en skillnad som är signifikant mellan två gruppers skattningar. Kruskal-

Wallis testar samma sak, medelvärdet mellan grupper, men med skillna-

den att Kruskal-Wallis kan klara av att jämföra medelvärdesskillnaden 

mellan tre eller fler grupper. Testet ger en variansanalys som undersöker 

medelvärdesskillnader mellan tre eller flera grupper (Djurfeldt m.fl., 

2010).  
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Då avsikten var att undersöka skillnaderna mellan olika gruppers skatt-

ningar kunde ovanstående tester ge svar på vilka eventuella medelvär-

desskillnader som fanns och om det var troligt att dessa skillnader mellan 

grupperna berodde på slumpmässig variation eller om det fanns signifi-

kans.  

Ju lägre p-värde som testet visar desto större är sannolikheten att det 

finns en skillnad mellan grupperna som inte beror på slumpen. Värden 

som visar (p <  0,05) kan med 95% säkerhet säga att det finns en skillnad 

mellan grupperna som inte beror på slumpen eller samma skillnad åter-

finns med 95% trolighet i större population. (Djurfeldt m.fl., 2010). Ett 

kompletterande test, Post hoc test med Tukey genomfördes vidare för att 

se specifikt vilka medelvärden det var som skilde sig åt  

En bivariat korrelationsanalys med Spearmans sambandstest genomför-

des också för att utforska korrelation, starka och svaga samband. Testet 

har värden mellan -1 till 1, där 0 visar att det inte finns något samband och 

-1 och 1 har helt samband (Djurfeldt m.fl., 2010). I den här resultatsam-

manställningen används Fields (2009) sambandsdefinitioner, svagt sam-

band (0,1-0,29), mellanstarkt samband (0,3-0,49), starkt samband (0,5-

0,69) och mycket starkt samband (0,7-0,99).  

I arbetet undersöktes sambandet mellan indexvariablerna, beslutsinsikt, 

och verksamhetsinsikt, samt variablerna för upplevt stöd från huvudman 

(nämnd och skolchef) och statlig myndighet. Detta genomfördes för att ut-

forska korrelation, starka och svaga samband.  Just Spearmans sambands-

test används oftast då det inte är bestämda nivåer mellan svarsalternati-

ven (Djurfeldt m.fl., 2010), vilket det inte var i den här enkätundersök-

ningen.  

5.2 Frågeställning 1 och index verksamhetsinsikt 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan skolledares upplevelse 

av stöd och deras uppfattning om vad analys av resultat kan bidra till i 

väl grundade beslut? 

 

Frågeställning 1 besvarades med två induktivt konstruerade index varav 

det första redovisas nedan. Index verksamhetsinsikt består av fråga 7 va-

riabel 4, fråga 16 med variabel 2 och fråga 17 med variabel 2 och 4 där jag 
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avsåg att undersöka likheter och skillnader mellan rektorer och förskole-

chefers uppfattning av stöd från huvudman (nämnd och förvaltningschef) 

och stöd från statlig myndighet, med avseende på index verksamhetsin-

sikt.  

 Påstående 11.1 prövades mot index verksamhetsinsikt:  

 - Vi får stöd i tillräcklig omfattning för att kunna fatta väl grundade be-
slut. 
 
Kruskal Wallis Test (p=0,005) visade en signifikant skillnad beträffar 

gruppen som ”instämmer helt och hållet” med att huvudmannen ger stöd 

i tillräcklig omfattning och index verksamhetsinsikt.  

Med anledning av den signifikanta skillnaden gjordes vidare ett Post hoc 

test och Tukey som visade signifikant skillnad mellan gruppen (”instäm-

mer helt och hållet”) och de övriga tre grupperna med avseende på index 

verksamhetsinsikt.  Gruppen som svarade att de ”instämmer helt och hål-

let”, att de upplever stöd från huvudman i tillräcklig omfattning genererar 

högst medelvärde i index verksamhetsinsikt med signifikant skillnad jäm-

fört med grupperna ”instämmer inte alls”, (p=0,011) och ”instämmer i nå-

gon mån”, (p=0,003) och ”instämmer huvudsakligen”, (p=0,050). Det 

fanns också en medelvärdesskillnaden mellan grupperna: ”instämmer 

helt och hållet” och ”instämmer inte alls”(0,687), ”instämmer helt och hål-

let” och ”instämmer i någon mån”(0,616) ”instämmer helt och hållet” och 

”instämmer huvudsakligen” (0,449).  

Detta betyder att rektorer och förskolechefer som anser att de får stöd i 

tillräcklig omfattning från huvudman hade alltså också höga medelvärden 

med avseende på index verksamhetsinsikt.  Med det menas att gruppen 

(instämmer helt och hållet i att huvudmannens ger tillräckligt stöd) i 

större utsträckning än de andra grupperna ansåg att analys av resultat bi-

drar till verksamhetsinsikt. Gruppen som inte instämmer alls med att de 

har stöd från huvudmannen ansåg i mindre utsträckning, än övriga grup-

per, att analys av resultat bidrar till verksamhetsinsikt. Den gruppen hade 

också det klart lägsta medelvärdet i index verksamhetsinsikt.  

Påstående 11.2 prövades mot index verksamhetsinsikt:  

 - Vi får stöd som är ändamålsenligt för att kunna fatta väl grundade be-

slut.  
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Kruskal Wallis Test (p=0,007) visade signifikant skillnad beträffar grup-

pen som ”instämmer helt och hållet” med att huvudmannen ger ändamåls-

enligt stöd och index verksamhetsinsikt. Vidare visade Post hoc test och 

Tukey (p= 0,030), en signifikant skillnad mellan gruppen (”instämmer 

helt och hållet”) och de övriga tre grupperna med avseende på index.  Med 

det menas att gruppen (instämmer helt och hållet med att huvudmannens 

ger ändamålsenligt stöd) i större utsträckning än de andra grupperna an-

såg att analys av resultat bidrar till verksamhetsinsikt. Gruppen, (instäm-

mer inte alls), ansåg i mindre utsträckning, än övriga grupper, att analys 

av resultat bidrar till verksamhetsinsikt.  

Påstående 12.1 prövades mot index verksamhetsinsikt: 

Vi får stöd i tillräcklig omfattning för att kunna fatta väl grundade beslut.  

Visade ingen signifikant skillnad vad beträffar index verksamhetsinsikt. 

Påstående 12.2 om skolverket prövades mot index verksamhetsinsikt:  

Vi får stöd som är ändamålsenligt för att kunna fatta väl grundade beslut.  

Kruskal Wallis test visade (p=0,038) signifikant skillnad mellan gruppen 

som instämmer huvudsakligen och de övriga med avseende på index verk-

samhetsinsikt. Post hoc visade ingen signifikant skillnad. Noterbart var att 

Post hoc test visade (p=0,060) skillnad mellan gruppen som ”huvudsakli-

gen instämmer” med att stödet från skolverket är ändamålsenligt med av-

seende på index verksamhetsinsikt.  

Spearmans test visar på ett signifikant samband mellan verksamhetsin-

sikt och beslutsinsikt (0,368). dvs ett mellanstarkt samband, enligt defi-

nition (Field, 2009). Sambandet mellan index verksamhetsinsikt och upp-

levelsen av att stödet från huvudmannen sker i tillräcklig omfattning visar 

på ett mellanstarkt samband, enligt Fields (2009) definition, med ett sig-

nifikant korrelationsvärde (0,306). Sambandet mellan index verksam-

hetsinsikt och upplevelsen av att stödet från statlig myndighet sker i till-

räcklig omfattning visar på ett svagt samband, enligt samma definition, 

med ett signifikant korrelationsvärde (0,193).  

  



Väl grundade beslut i förskola och skola  Susanne Linder 

37 

 

 

5.3 Frågeställning 2 och index verksamhetsinsikt  

• Vilka skillnader finns i skolledares uppfattningar om i vilken utsträck-

ning analyser kan bidra till väl grundade beslut, beroende på olika 

bakgrund? 

Ingen signifikant skillnad noterades beträffande bakgrundsvariablerna: 

kön, antal år i yrket, nuvarande arbetsplats (stadium), genomgången rek-

torsutbildning eller hur ofta analys av resultat genomförs med avseende 

på verksamhetsinsikt och genomförda tester (Kruskal Wallis test och 

Mann-Whitney U-test).  

Hur ofta analys av resultat genomförs med avseende på verksamhetsin-

sikt och utifrån den forskning som finns i forskningsöversikten om bety-

delsen av återkommande undersökningar av resultat undrade jag vad det 

resultatet kunde bero på. Då jag undersökte vidare i materialet för att ut-

röna varför, noterades att det framför allt handlar om att stora delar av 

gruppen rektorer och förskolechefer svarade att de genomför flera nog-

granna och utredande undersökningar per år. Drygt 78% av rektorer/för-

skolechefer genomför fler än 1 gång per år noggranna och utredande 

undersökningar.  

 

Tabell 5: 9. Hur ofta genomförs en utredande och noggrann undersökning av 

resultat som bygger på underlag från olika områden på din enhet? Ange 

det alternativ som stämmer bäst.  

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative Per-

cent 

Valid 
1 gång per år 27 21,4 21,4 21,4 

2 gånger per år 55 43,7 43,7 65,1 

3 gånger per år 25 19,8 19,8 84,9 

4 gånger per år eller mer 19 15,1 15,1 100,0 

Total 126 100,0 100,0  
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5.4 Frågeställning 1 och index beslutsinsikt 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan skolledares upplevelse 

av stöd och deras uppfattning av vad analys av resultat kan bidra till i 

väl grundade beslut? 

Frågeställning 1 besvarades med två induktivt konstruerade index varav 

det andra redovisas nedan. Index beslutssinsikt (fråga 15, variabel 1-6), 

där jag avsåg att undersöka likheter och skillnader mellan rektorer och 

förskolechefers uppfattning av stöd från huvudman och stöd från statlig 

myndighet, med avseende på index beslutsinsikt.  

Inga signifikanta skillnader vad gäller påståenden om varken stöd från hu-

vudman eller skolverk visades i Kruskal Wallis test. 

En bivariat korrelationsanalys med Spearmans sambandstest användes 

för att undersöka sambandet mellan indexvariablerna, beslutsinsikt, och 

verksamhetsinsikt, samt variablerna för upplevt stöd från huvudman 

(nämnd och skolchef) och statliga myndigheter.  

Det finns enligt Spearmans korrelationstest inga signifikanta samband 

mellan beslutsinsikt och upplevelsen av att stödet från huvudmannen 

(nämnd och skolchef) sker i tillräcklig omfattning. Inte heller visade Spe-

armans korrelationstest några signifikanta samband mellan beslutsinsikt 

och upplevelsen av att stödet från statlig myndighet sker i tillräcklig om-

fattning.  

Däremot finns ett mellanstarkt samband (Field, 2009) mellan de båda va-

riablerna för upplevt stöd från huvudman och statlig myndighet med ett 

signifikant korrelationsvärde (0,376).  

5.5 Frågeställning 2 och index beslutsinsikt 

• Vilka skillnader finns i skolledares uppfattningar om i vilken utsträck-

ning analyser kan bidra till väl grundade beslut, beroende på olika 

bakgrund? 

Ingen signifikant skillnad noterades beträffande bakgrundsvariablerna år 

i yrket, nuvarande arbetsplats (stadium), genomgången rektorsutbild-

ning. Inte heller hur ofta analys av resultat genomförs med avseende på 

beslutsinsikt och genomförda tester (Kruskal Wallis test och Mann-Whit-

ney U-test). 
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Däremot noterades en signifikant skillnad (p=0,04) vad beträffar index 

beslutsinsikt och kön vid genomförda tester (Kruskal Wallis test och 

Mann-Whitney U-test). Kvinnor hade högst medelvärde.  

Med det menas att kvinnor i undersökningen i större utsträckning än män 

anser att analys av resultat bidrar till beslutsinsikt i den verksamhet de 

leder. Att män i mindre utsträckning anser att analys av resultat bidrar 

beslutsinsikt i den verksamhet de leder.  

5.6 Frågeställning 3 och index process 

• Vilka utvecklingsområden lyfter skolledarna fram för att förbättra ana-

lysarbetet? Vilka skillnader finns i uppfattningen beroende på bak-

grund?” 

Frågeställning 3 besvarades med två induktivt konstruerade index. Index 

process består av fråga 13 med variablerna 2, 4, 5, 8, 9, 10, med hjälp av 

detta index avsåg jag undersöka utvecklingsområden vad gäller analys 

av resultat, beroende på bakgrundsvariabler. 

Ingen signifikant skillnad noterades beträffande bakgrundsvariablerna 

nuvarande arbetsplats (stadium), genomgången rektorsutbildning. Inte 

heller hur ofta analys av resultat genomförs med avseende på process och 

genomförda tester (Kruskal Wallis test och Mann-Whitney U-test).  

Däremot visar Kruskal Wallis test (p=0,04) för att det finns signifikant skill-

nad vad beträffar index process och antal år i yrket. Grupperna delas in i 

antal år i yrket utifrån 0-5 år, 6-15 år, och mer än 15 år. Rektorer och för-

skolechefer i ”gruppen mer än 15 år” har högst medelvärde. Post hoc test 

visar ingen signifikant skillnad vad beträffar index process och de olika 

grupperingarna (antal år i yrket), dock noteras Post hoc test och Tukey 

visar (p= 0,07) skillnad mellan gruppen (arbetat mer än 15 år) och de öv-

riga två grupperna med avseende på index process.   

Med det menas att gruppen (arbetat mer än 15 år) i större utsträckning 

än de andra grupperna (0-5 år och 6-15 år i yrket) anser att process skulle 

utveckla arbetet med analys av resultat i den egna förvaltningen. Gruppen, 

(6-15) år i yrket, anser i mindre utsträckning, än övriga grupper, att pro-

cess skulle utveckla arbetet med analys av resultat. 
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Även Kruskal Wallis test visar (p=0,04) för att det finns signifikant skill-

nad vad beträffar skolform och index process. Däremot visar Post hoc test 

ingen signifikant skillnad vad beträffar index process och skolformsgrup-

perna, dock noteras (p= 0,09) skillnad mellan gruppen förskola och de öv-

riga två grupperna med avseende på index.  

Med det menas att förskolecheferna i större utsträckning än rektorer på 

de andra stadier anser att förbättra processer skulle utveckla arbetet med 

analys av resultat i den egna förvaltningen. Rektorer som arbetar på gym-

nasiet i mindre utsträckning än rektorer på de andra stadier anser att pro-

cesser skulle utveckla arbetet med analys av resultat. 

5.7 Frågeställning 3 och index struktur 

• Vilka utvecklingsområden lyfter skolledarna fram för att förbättra ana-

lysarbetet? Vilka skillnader finns i uppfattningen beroende på bak-

grund?” 

Index struktur består av fråga 13 med variablerna 1, 6 och 7 och med hjälp 

av detta index avsåg jag att undersöka utvecklingsområden vad gäller ana-

lys av resultat, beroende på bakgrundsvariabler.  

Ingen signifikant skillnad noterades beträffande kön, antal år i yrket, ge-

nomgången rektorsutbildning eller hur ofta analys av resultat genomförs 

med avseende på index struktur och genomförda tester (Kruskal Wallis 

test och Mann-Whitney U-test). 

Däremot visade Kruskal Wallis test (p=0,02) för att det finns signifikant 

skillnad vad beträffar nuvarande arbetsplats (stadium) och index struk-

tur. Post hoc test visar (p=0,001) signifikant skillnad mellan gruppen skol-

ledare i grundskola och de övriga två grupperna med avseende på index 

struktur.  

Med det menas att grundskolerektorerna i större utsträckning än försko-

lechefer och rektorer i gymnasiet anser att struktur skulle utveckla arbe-

tet med analys av resultat i den egna förvaltningen. Förskolechefer i 

mindre utsträckning än rektorer i de andra stadierna anser att struktur 

skulle utveckla arbetet med analys av resultat. 
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Tabell 6: Post hoc test visar (p=0,001) signifikant skillnad mellan gruppen 

grundskola, och de övriga två grupperna med avseende på index struktur. 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   fråga13 variabel:1,6&7   

Tukey HSD   

(I) 3. Nuvarande 

ledaruppdrag är 

inom: 

(J) 3. Nuvarande 

ledaruppdrag är 

inom: 

Mean Dif-

ference (I-

J) 

Std. Er-

ror Sig. 

95% Confidence In-

terval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Förskola Grundskola -,32859* ,08915 ,001 -,5401 -,1171 

Gymnasium -,07045 ,15638 ,894 -,4415 ,3005 

Grundskola Förskola ,32859* ,08915 ,001 ,1171 ,5401 

Gymnasium ,25813 ,14501 ,181 -,0859 ,6022 

Gymnasium Förskola ,07045 ,15638 ,894 -,3005 ,4415 

Grundskola -,25813 ,14501 ,181 -,6022 ,0859 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

5.8 Sammanfattning  

Stora delar av gruppen rektorer och förskolechefer svarade att de genom-

för flera noggranna och utredande undersökningar per år. Gruppen som 

instämmer helt och hållet i att huvudmannens ger tillräckligt stöd, ansåg i 

större utsträckning än de andra grupperna att analys av resultat bidrar till 

verksamhetsinsikt. Även gruppen som instämmer helt och hållet med att 

huvudmannens ger ändamålsenligt stöd anser i större utsträckning än de 

andra grupperna att analys av resultat bidrar till verksamhetsinsikt.  

Ett mellanstarkt samband finns mellan verksamhetsinsikt och upplevel-

sen av att stödet från huvudmannen sker i tillräcklig omfattning  

Kvinnor i undersökningen i större utsträckning än män anser att analys 

av resultat bidrar till beslutsinsikt i den verksamhet de leder. Grundsko-

lerektorerna i större utsträckning än förskolechefer och rektorer i gym-

nasiet anser att struktur skulle utveckla arbetet med analys av resultat i 

den egna förvaltningen. 
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6 DISKUSSION 

Nedan följer ett resonemang om undersökningens metod och vad som ut-

gjorde begränsningar i undersökningen. Detta följs av diskussion om 

undersökningens resultat i relation till forskning samt en sammanfat-

tande diskussion. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatta studier. 

6.1 Metoddiskussion 

Vad gäller valet av enkätens konstruktion var det en utmaning att formu-

lera frågorna så att de verkligen mätte det jag avsåg att mäta. I den kvan-

titativa enkäten omvandlades informationen till siffror och mängder vil-

ket gav möjlighet till tvärsnittsinformation av de skillnader jag önskade 

undersöka. Fördelarna med en enkätundersökning var att den fångade 

upp många fler respondenter under en begränsad tid än som varit möjligt 

i en helt igenom kvalitativ studie. Trots grundlig planering och fler respon-

denter än jag från början trott, finns det saker jag skulle göra annorlunda 

om jag skulle göra om undersökningen igen. 

6.1.1 Urval 

I enkäten saknades möjligheten till muntliga uppföljningsfrågor. Inform-

ationen som jag fick skaffades på ett sätt som kännetecknas av avstånd 

och urval, även om jag i min tredje frågeställning antog ett mer nära per-

spektiv. och lät respondenterna svara i egen textruta. I mitt urval, bekväm-

lighetsurvalet, kan det föreligga en risk för ett systematiskt skevt urval, 

enheter som var intressanta att undersöka kanske inte alls kom med i 

undersökningen. Enligt Jacobsen, (2017) går det inte att ha en klar upp-

fattning om vilka enheter som inte kommer med i en undersökning vid 

bekvämlighetsurval och det kan finnas en risk för att de som inte kommer 

med systematiskt skiljer sig från de enheter som ingår i undersökningen. 

Detta medförde att jag inte kan generalisera till hela populationen utifrån 

sättet att göra urval. Fördelarna med bekvämlighetsurvalet övervägde 

dock. Valet av undersökningsmetod krävde hanterbar tidsåtgång, till-

gången till yrkesgruppen rektorer och förskolechefer var optimal och att 

rektorer och förskolechefer genomförde enkäten under arbetstid betydde 

att möjligheten att få in svaren från enkäten väsentligen ökade. 
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Om urvalet istället hade varit slumpmässigt hade det gått att uttala sig om 

samband och mönster i en population, generalisera och ge förklaringar till 

mänskligt beteende (Jacobsen, 2017).  

Det  görs inga anspråk på att den här undersökningens resultat är sanna. 

Undersökningen grundar sig på ett tillgänglighetsurval och relativt få re-

spondenter därför kan resultaten inte generaliseras. I undersökningen 

valde jag ett induktivt förhållningssätt, där jag studerar skolledares 

verklghet och formulerar eventuella skillnader och samband utifrån 

empirin (Djurfeldt m.fl., 2016). Generaliserbarheten grundar sig på ett 

empiriskt underlag som är typiskt för en speciell situation och därmed 

finns risken att jag inte kan uttala mig om eller vet något om 

generalitetens utsträckning. Det finns dock stöd för undersökningen då 

den teoretiska utgångspunkten har stöd i tidigare forskning, även om den 

teoretiska utgångspunkten inte existerar i verkligheten (Djurfeldt m.fl., 

2010). 

6.1.2 Enkätkonstruktion 

Vad gäller enkätkonstruktionen var alla frågor utom en slutna och med 

nära nog samma svarsalternativ. Det gav en hög grad av både strukture-

ring och standardisering (Trost & Hultåker, 2016). Frågorna var förutbe-

stämda och tog inte så mycket hänsyn till om respondenterna ansåg att de 

var relevanta eller inte. Att alla frågor utom en var slutna bidrog till att de 

lätt kunde bearbetas, men hade den nackdelen att de inte fångade upp allt 

som respondenten hade att uttrycka.  

Ett medvetet val gjordes att inte låta respondenterna välja svarsalternativ 

”vet ej” och på så vis undveks en neutral mittpunkt. Respondenter som bör 

ha en åsikt om en fråga bör kunna ha ett jämnt antal svarsalternativ. Att 

ha ett ojämnt antal svarsalternativ kan leda till internt bortfall och större 

variation i svaren (Berntson, Bernhard-Oettel, Hellgren, Näswall, & 

Sverke, 2016). Min bedömning var att respondenterna förskolechefer och 

rektorer i detta fall hörde till kategorin där ett jämnt antal frågor var rim-

ligt.  

I inledningsbrevet till enkäten formulerades vad som avsågs att undersö-

kas. Även under genomförandet uppmanades skolcheferna till öppenhet 

kring vad som avsågs att undersökas.  Det är möjligt att detta påverkade 

svaren, då respondenter kan ha svarat på frågan utifrån ett önskeläge, vil-

ket i sin tur kan ha påverkat svaren och utfallet.  
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Samma fråga kan uppfattas olika av olika människor, men det var helt en-

kelt inte möjligt att följa upp alla de uppfattningarna. Det var endast re-

spondenternas uppfattningar i förhållande till frågeställningarna/svars-

alternativen i enkäten som blev aktuella. Analys av resultat är i högsta 

grad en process på skolor och förskolor som är komplex och kräver om-

fattande tolkning. Det var möjligen delar av den här tolkningen som kan 

ha gått förlorad då jag samlade in svaren som enskilda slutna data. Enkä-

ten gav inte utrymme till individuella anpassningar, utom i en fråga.  Med 

fritextsvaren kunde jag också försäkra mig om att inte missa något viktigt 

område. Om jag skulle ha möjlighet att göra om enkäten igen skulle lägga 

till ett fritextsvar på någon av de andra frågorna som rörde de väl grun-

dade besluten. Då hade jag även fått exempel på områden som responden-

terna ansåg bidra till väl grundade beslut.  

6.1.3 Index och reliabilitet  

Undersökningens index söktes explorativt fram genom faktoranalys som 

ställde höga krav på att verkligen se de bakomliggande faktorerna som 

inverkade på variablernas samvarians. Till en början upplevde jag proces-

sen som utmanande och svår. Variablerna visade sig emellertid samvari-

era väl och blev användbara så att fritextsvaren sedan utgjorde en kom-

pletterande bild. Detta stärkte mina tankar om bakgrundsfaktorerna till 

index. Då jag hade med ett fritextsvar i enkäten som handlade om vilka 

utvecklingsområden för analys av resultat skolledarna själva uppfattade 

kunde svaren dessutom bidra till att lättare hitta bakomliggande faktorer. 

Med faktoranalysen kunde jag genom att titta på samband mellan variab-

ler och fritextsvaren bli stärkt i att urskilja bakomliggande faktorer. När 

jag sedan fann gemensamheterna kunde jag gå vidare med index och un-

dersöka dem som ett istället för att analysera de enskilda indikatorerna.  

6.1.4 Svarsfrekvens och bortfallsanalys 

Även om jag organiserat för genomförandet av enkäten lade jag mycket 

tid och omsorg på att få in svaren från respondenterna.  Både genom att 

påminna skolchefer och aktivt ta kontakt med nätverk som kunde hjälpa 

till att uppmana kollegor att svara på enkäten. Det var en större utmaning 

att få in svar än vad jag från början trott. Enligt Jacobsen, (2017) svarar 

oftast respondenterna själva på frågorna i en enkät, när, hur och var de 

vill. Det kan också bidra till en stor risk för att en digital enkät inte alls blir 

genomförd. Det interna bortfallet var högre än det externa bortfallet och 

en orsak till det kan vara att respondenten tänkt att fortsätta svara vid ett 

senare tillfälle och att det sedan inte blivit av. Jag valde att göra alla frågor 
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i enkäten obligatoriska att besvara. Respondenten kunde inte fortsätta till 

nästa frågebatteri utan att besvara alla frågor, detta kan också bidragit till 

att alla inte slutförde och skickade in enkäten. Jag valde att låta respon-

denterna genomföra enkäten på avsatt tid under rektorernas arbetsdag. 

Graden av frivillighet kan därför ifrågasättas.  

6.2 Resultatdiskussion 

Ansatsens mening är att förklara ett sammansatt system där förutsätt-

ningar, process och resultat är sammanlänkat utifrån ramfaktorteorin. 

Syftet med undersökningen är att, i en explorativ studie undersöka skill-

nader i vilken grad analys av resultat bidrar till väl grundade beslut. Även 

att undersöka skillnader i rektorer och förskolechefers uppfattningar om 

utvecklingsområden inom analys av resultat med avseende på bakgrund 

undersöks också.   

I beslutsteorin finner jag stöd för att förstå och sätta in analys av resultat 

och de väl grundade besluten i ett teoretiskt sammanhang. Det är från det 

bakomliggande mönstret som blicken nu riktas mot undersökningens re-

sultat. Vilka är de dominerande skillnaderna, sambanden och vilka konse-

kvenser får resultatet och vad kan det påverka?  

  

 

 

 

Figur 3:  egen. Figuren liknar en tolkning av ramfaktorteorin enligt Skolverket 

(2004). 

  

MÅL 
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Väl grundade beslut 

Analys av resultat 
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6.2.1 Resonemang kopplat till frågeställning 1 och 2 

• Vilka likheter och skillnader finns det mellan skolledares upplevelse 

av stöd och deras uppfattning av vad analys av resultat kan bidra till i 

väl grundade beslut? 

 

• Vilka skillnader finns i skolledares uppfattningar om i vilken utsträck-

ning analyser kan bidra till väl grundade beslut, beroende på olika 

bakgrund? 

•  

Rektorer och förskolechefer som anser att de både får ändamålsenligt 

stöd och stöd i tillräcklig omfattning från huvudman har höga medelvär-

den med avseende på index verksamhetsinsikt.  Med det menas att grup-

pen (”instämmer helt och hållet” i att huvudmannens ger stöd i tillräcklig 

omfattning) i större utsträckning än de andra grupperna anser att analys 

av resultat bidrar till verksamhetsinsikt. Huvudmannens professionella 

stöd innebär att följa upp och stödja rektorer och förskolechefers arbete 

med analys av resultat för att nå framgång.  Sambandet mellan att skolle-

dare är nöjda med stöd från huvudman och samtidigt anser att analys av 

resultat är viktigt för verksamhetsinsiken gör att det finns skäl att anta att 

stöd från huvudmannen fungerar väl. Undersökningen visar att de som in-

stämmer helt och hållet med att huvudmannen ger ändamålsenligt stöd 

anser också i högre utsträckning att analys av resultat bidrar till verksam-

hetsinsikt.  

I sin studie (Jarl m.fl., 2017) om framgångsrika skolor exemplifierar de 

framgångsfaktorer som: fokus på centrala lärandemål, tillåtande och pro-

duktiv kultur, adekvat personalutveckling, professionellt ledarskap, för-

äldrainflytande, effektiv undervisning och höga mål. I flera av ovanstå-

ende faktorer spelar huvudmannen en avgörande roll för förutsättning-

arna för framgång. Gruppen rektorer och förskolechefer kan i undersök-

ningen betraktas som nöjda med huvudmannens stöd, 50,8% instämmer 

huvudsakligen eller helt med att de får stöd i tillräcklig omfattning. Att 

jämföra med skolinspektionens undersökning där mer än 60% av rekto-

rerna i en granskning önskade ytterligare stöd från huvudmannen (Skol-

inspektionen, 2014).    

I Skolinspektionens granskningar visar det sig att bristande analys får 

konsekvenser för möjligheten att leda och utveckla arbetet på en skola el-

ler förskola (Skolinspektionen, 2014). Gruppen som inte instämmer alls 

med att de har stöd från huvudmannen i tillräcklig omfattning anser i 
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mindre utsträckning, än övriga grupper, att analys av resultat bidrar till 

verksamhetsinsikt. Den gruppen har också det klart lägsta medelvärdet i 

index verksamhetsinsikt. Ramarna för en god analys sätts bland annat av 

huvudmannen. Lyckas huvudmannen med att formulera ramarna, eller ge 

goda förutsättningar i form av stöd och adekvat uppföljning för analys av 

resultat bidrar detta till rektorer och förskolechefers ökade verksamhets-

insikt (index verksamhetsinsikt: genom noggranna återkommande 

undersökningar lär känna, kartlägga, skaffar förståelse för verksam-

heten).  

Gruppen som inte instämmer med att de har stöd från huvudmannen är 

därför viktig att identifiera. I undersökningen var det 9,5% som inte upp-

levde tillräckligt stöd, men en rektor eller förskolechef kommer i kontakt 

med många pedagoger och barn/elever.  Jarl m.fl., (2017) beskriver att de 

icke framgångsrika skolornas lärare och skolledningar ser resultaten mer 

som en följd av elevsammansättningen i sin studie. De söker förklaringar 

till resultaten som ligger utanför skolan.  

Vidare visar resultatet, att rektorer och förskolechefer som anser att de 

både får ändamålsenligt stöd och stöd i tillräcklig omfattning från skolver-

ket, ingen signifikant skillnad.  Ansvaret för ramarna vilar också på statliga 

myndigheter, här är det inte lika tydligt att skolledarna uppfattar stöd. 

Inga signifikanta skillnader heller vad beträffar kön, antal år i yrket, skol-

form, genomgången rektorsutbildning eller hur ofta analys av resultat ge-

nomfördes vad gäller index verksamhetsinsikt. Att jag inte funnit skillna-

der betyder dock inte att inga skillnader finns. Utifrån underlaget och den 

indelning som jag har gjort kan dessa inte identifieras.  

Inte heller någon signifikant skillnad noterades beträffande hur ofta ana-

lys av resultat genomförs med avseende på verksamhetsinsikt. Då jag un-

dersöker vidare i materialet för att utröna varför, noteras det att stora de-

lar (78%) av gruppen rektorer/förskolechefer svarar att de genomför 

flera noggranna och utredande undersökningar per år.  Det betyder att 

förskolor och skolor genomför analys av resultat med regelbundenhet.  

Utmanande för skolledare i utbildningssystemet är att de sysslar med 

återkommande resultatunderlag i flera nivåer menar Bowers m.fl., 

(2014). De arbetar med återkoppling på elevernas kunskapsresultat och 

resultatunderlag av undervisningskvalitet till överliggande nivå. Huvud-

mannens utmaningar utifrån ramfaktorteorins ramar blir att försäkra sig 

om att fråga efter information som stödjer skolor/förskolors processer 

som leder till god verksamhetsinsikt.  
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På samma sätt är det en utmaning för rektorer/förskolechefer att i sin tur 

efterfråga den information som stödjer pedagogernas processer som le-

der till insikt i undervisningen.  God kännedom om verksamheten, verk-

samhetsinsikt, utgör underlag för de väl grundade besluten i verksam-

heten och det som faller ut i ett resultat. Att de väl grundade besluten hål-

ler kvalitet är särskilt viktigt för en skola/förskolas resultat. Enligt Skolin-

spektionen (2014) blir den systematiska kvalitetsutvecklingen och ele-

vernas lärande lidande när de väl grundade besluten fallerar p g a bris-

tande analys.  

Rektorer och förskolechefer som anser att de både får ändamålsenligt 

stöd och stöd i tillräcklig omfattning från huvudman och statlig myndighet 

med avseende på index beslutsinsikt visar ingen signifikant skillnad.  Där-

emot finns skillnader i avseende på kön vad gäller index beslutsinsikt.  

Mann-Whitney U-test visar (p=0,04) för att det finns signifikant skillnad 

vad beträffar index beslutsinsikt och kön. Kvinnor har högst medelvärde. 

Det finns forskning som visar på könsskillnader generellt, men ett begrän-

sat antal studier inom området beslutsfattande som grundar sig i besluts-

teori.  

Syftet med undersökningen har emellertid inte varit att ta reda på vilka 

skillnader det finns mellan män och kvinnors beslutsstilar, utan att under-

söka skillnader i vilken utsträckning de anser att analys av resultat kan 

bidra till väl grundade beslut. Enligt Demski och Racherbäumer (2015) 

finns en skillnad i upplevd användbarhet av det insamlade underlaget och 

den faktiska användningen av underlaget i de väl grundade besluten.  Vi 

tenderar att värdera de rationella besluten högre än vad vi använder oss 

av dem när vi fattar beslut.  

6.2.2 Resonemang kopplat till frågeställning 3 

• Vilka utvecklingsområden lyfter skolledarna fram för att förbättra ana-

lysarbetet? Vilka skillnader finns i uppfattningen beroende på bak-

grund?” 

Värt att notera är att förskolecheferna ligger högre än de andra grupperna 

vad gäller området processer, vilket är det område som de anser skulle 

förbättra arbetet med analys av resultat. Poängteras dock att det inte rör 

sig om någon signifikant skillnad (p=0,09). Däremot visar Post hoc test 

(p=0,001) signifikant skillnad mellan gruppen grundskola och de övriga 

två grupperna med avseende på index struktur. Med det menas att grund-

skolerektorerna i större utsträckning än förskolechefer och rektorer i 
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gymnasiet anser att det finns utvecklingsområden inom struktur för att 

utveckla arbetet med analys av resultat i den egna förvaltningen. Försko-

lechefer anser i mindre utsträckning än rektorer i de andra stadierna att 

struktur skulle utveckla arbetet med analys av resultat, vilket också stärks 

ytterligare utifrån ovan nämnda notering att förskolecheferna i högre utsträck-

ning ansåg att utvecklingsområden handlar om att stärka processer.  

Det betyder att två olika chefsgrupper uttrycker olika behov och att det i sin tur 

ställer olika krav på huvudmannens uppföljning och stöd. Det kan också betyda 

att det finns lärdomar att dra mellan grupperna, något som kommer till uttryck 

i fritextsvaren.  

Under fritextsvaren i fråga 11 (Finns det något som du vill förändra/för-

bättra vad gäller arbetet med analys av resultat i din förvaltning?) uppre-

pas många faktorer. De handlar om att analys av resultat är svårt, både att 

förstå och att genomföra och i kommentarerna återkommer tekniska 

handhavandeproblem, metodfrågor kring analys av resultat och att man 

vill lära av varandra. Några exempel: ”Gemensam kompetens om hur man 

gör analys och en minsta gemensam nämnare om vad den ska innehålla.”, 

”Ett sammanhållet, digitalt, system där lärares, rektors och förvaltnings 

analyser är synliga för alla.” och ”Bättre mallar där man kan följa resulta-

ten över tid.” 

Summering av analysdiskussionen är att de två bakomliggande faktorer 

som påverkar analys av resultats bidrag till väl grundade beslut som jag 

har funnit är verksamhetsinsikt och beslutsinsikt. De skolledare som i hög 

utsträckning anser att analys av resultat bidrar till verksamhetsinsikt an-

ser också i hög utsträckning att de får stöd från huvudmannen i tillräcklig 

omfattning och att det är ändamålsenligt. Samma notering finns inte för 

stödet från statlig myndighet. För bakgrundsfaktorn beslutsinsikt finns 

inga signifikanta skillnader, däremot anser kvinnor i högre utsträckning 

än män att analys av resultat bidrar till beslutsinsikt i den verksamhet de 

leder.  

Bakomliggande faktorer som påverkar utvecklingsområden av analys av 

resultat som jag har funnit är struktur och processer. Skolledares uppfatt-

ningar om utvecklingsområden vad gäller analys av resultat visar att 

grundskolans rektorer i högre utsträckning anser att ökad kvalitet vad 

gäller struktur (att utveckla sammanställningar av underlag så som be-

tygssammanställningar, enkäter, utvecklings-, hälsosamtal, utveckla an-

vändning av digitalt beslutsstöd t ex i form av statistikprogram och ut-

veckla sätten att mäta resultaten) skulle bidra till att utveckla analys av 
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resultat i den egna förvaltningen. Förskolecheferna anser i mindre ut-

sträckning att ökad kvalitet vad gäller struktur skulle bidra till förbätt-

ringar. De anser istället att ökad kvalitet vad gäller processer (att utveckla 

kollegialt lärande, noggrant undersökande och jämförande av olika resul-

tat, utformande av arbetssätt som vilar på vetenskaplig grund, utfor-

mande av gemensamma strukturer och systematik i analysarbetet) skulle 

utveckla arbetet med analys av resultat. 

En del av syftet med studien var att visa på skillnader i vilken utsträckning 

rektorer/förskolechefer anser att analys av resultat kan bidra till väl grun-

dade beslut. I analysen kan jag konstatera att studien har kunnat bidra till 

att få syn på skillnader som kan vara av intresse när det gäller uppföljning 

och stöd från både statlig myndighet och huvudman till rektorer och för-

skolechefer. Studien visar även på skillnader mellan utvecklingsområden 

och bakgrundsvariabler, vilka kan vara av intresse vid utvärderingar av 

hur processen med analys av resultat i stort fungerar. Hur ser det ut hos 

oss med bakgrund av dessa skillnader – bidrar våra analyser av resultat 

till väl grundade beslut?  

6.3 Sammanfattande diskussion 

Flera faktorer påverkar om analys av resultat kan bidra till väl grundade 

beslut. Forskningsöversikten visar bl a att skolkulturen, förhållandet mel-

lan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och beslutsprocessen är 

egentligen exempel på att förutsättningar och processer i hög grad påver-

kar hur väl grundade besluten kan bli. Ett insamlat resultat innebär per 

automatik långt ifrån att det blir analyserat, undersökt eller ens blir till 

lärande som sedan omsätts till beslut. Enligt Demski och Racherbäumer 

(2015) finns en skillnad i upplevd användbarhet av det insamlade un-

derlaget och den faktiska användningen av underlaget i de väl grundade 

besluten. Det är helt enkelt en lång väg från insamlat underlag till de väl 

grundade beslut som ska leda till att barn och unga når sin fulla potential 

i förskola och skola.  

Att stödet från huvudman ges i tillräcklig omfattning, är ändamålsenligt 

och högt skattat av förskolechefer och rektorer med avseende på verk-

samhetsinsikt framgår av undersökningen. Huvudmannens arbete med 

analys av resultat kan i detta avseende och utifrån respondenternas svar 

anses fungera väl. Beträffande stödet som ges från statlig myndighet fram-

kommer inte samma signifikans. Stödet från skolverket anses inte som 

lika betydelsefullt för rektorer och förskolechefer med avseende på index 
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verksamhetsinsikt. I 2015 års OECD rapport som utvärderar hela utbild-

ningssystemet i Sverige framgår att ett system för utvärderingar är väl 

etablerat i förskolan och skolan. Däremot kan stödet vad gäller att samla 

in data, hur insamlade resultat ska användas och presenteras i verksam-

heten förbättras. Rapporten framhåller likaså att analyser på nationell 

nivå vad gäller skillnader i resultat mellan olika kommuner saknas och att 

det inte finns förutsättningar för att göra sådana p g a brister i underlag 

(OECD, 2015). Med bakgrund av detta har det funnits en brist i tillgänglig-

heten för huvudmän och skolledare. De statliga myndigheterna har inte 

gett tillräckliga förutsättningar, vilket betyder att det också fortsättnings-

vis krävs stöd och kompetensutveckling i alla led för att förstå hur insam-

lade resultat kan användas i verksamheten. Ett ansvar som vilar på både 

statliga myndigheter, huvudmän och skolledare.  

För att stödet från huvudman ges i tillräcklig omfattning, är ändamålsen-

ligt och högt skattat av förskolechefer och rektorer med avseende på be-

slutsinsikt finns ingen signifikans i undersökningen. Undersökningen vi-

sar att det finns skillnader i hur man ser på analys av resultats bidrag till 

de väl grundade besluten med avseende på kön. 

Huvudmannens frågeställningar till skolledare bör fungera så att de stöd-

jer en gemensam lärandeprocess i de väl grundade besluten och rapport-

eras så att samma process får stöd. Huvudmannen kan för sin egen rap-

portering och utvärdering även efterfråga information som stödjer pro-

cesser som leder till beslutsinsikt utifrån att det kan finnas könsskillnader.  

Att förändra kräver dock uthållighet, tid och samarbete. Kapaciteten att 

använda underlag i beslut är en av flera faktorer som korrelerar med skol-

framgång (Harris, 2010). Att ha god tillgång till data är emellertid inte det 

samma som att aktivt använda sig av underlaget. För de väl grundade be-

sluten ska de verksamma i skolan dessutom hämta vägledning i forskning 

och använda den beprövade erfarenheten som en viktig kunskapskälla. 

Att kunna balansera användningen av båda dessa källor i sitt ledarskap 

anses vara en nyckelkompetens hos framgångsrika skolledare menar 

Demski och Racherbäumer (2015).  
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Figur 4:   egen. Processbeskrivning av väl grundade beslut 

 

 

Utgångspunkten för kompetensut-

veckling med avsikt att öka besluts-

insikten i de väl grundade 

besluten bör därför starta 

ur ett problemlösningsper-

spektiv där det gemen-

samma lärandet utgår från 

skolledarnas egna problem 

istället för att starta med 

underlaget som främsta ut-

gångspunkt. (Schildkamp 

m.fl., 2015).   

Ett exempel på en process kulle kunna vara att samla underlag om ett pro-

blem i verksamheten som skolledare vill lösa. Organisera och summera 

materialet enligt lämplig vetenskaplig metod, analysera utifrån den kon-

text som den specifika skolan/förskolan finns i och koppla till forskning 

och sist med bakgrund av underlaget fatta beslut. Liknande tillvägagångs-

sätt för kompetensutveckling i att använda insamlad information och där 

utgångspunkten har varit lärarnas egna problem, har visat sig vara effek-

tiva (Schildkamp, m.fl., 2015).  

Syftet med processen (figur 3) är att förbättra möjligheterna att fatta väl 

grundade beslut. Då förskolan och skolan analyserar sina resultat och för-

klarar sina beslut sker ett professionellt uttryck där verksamheten inte 

fastnar i ett underlag om vad som gjorts eller lärts ut. Det är den här nivån 

som adresserar det verkliga lärandet i verksamheten och de som ska ge 

uttryck för det är ledare och pedagoger enligt Bowers m.fl., (2014).  

Inte sällan fattar skolan beslut som kan påverka både barn/elever, vård-

nadshavare och medarbetare samtidigt. Det är inte ovanligt att skolans le-

dare har att hantera en negativ opinion som ska behandla både intern och 

extern kritik. Med väl grundade beslut som föregåtts av en analys av ett 

väl grundat underlag har skolledare argument att använda för att moti-

vera och kommunicera sina beslut både internt och externt. Dessutom är 

argumenten dokumenterade, det finns möjlighet gå tillbaka och granska. 

 Gemensamt lärande 

• Väl grundat beslut 

• Analys av problemet utifrån kontext 

och aktuell forskning 

• Utifrån vetenskaplig metod organi-

sera, och summera materialet  

• Samla material om problemet 

• Identifiera problemet 
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Fler kan få en överblick över underlaget och det ökar möjligheterna att 

berörda kan få ett helhetsperspektiv på problemet. Det krävs en detalje-

rad beskrivning av situationen/problemet och skolledare ges möjlighet 

att få en ingående förståelse för alla förutsättningar, handlingsalternativ 

och eventuella osäkerheter kan ringas in.  Då underlaget tydliggörs märks 

eventuella kunskapsluckor och underlagsbrister lättare, innan beslut fatt-

tas är det därför möjligt att rätta till dem. Strukturen av problemet kan 

utan hinder diskuteras då underlaget är dokumenterat och fler personer 

kan därför aktivt medverka i beslutsprocessen, vilket väl borde passa sko-

lan och förskolans ledningsstrukturer.  

Det finns förstås problem som inte är möjliga att hantera på liknande vis 

eller beslutssituationer där modellen är överflödig. Detta är endast en tan-

kemodell och det är inte alltid möjligt av tidsskäl eller ens nödvändigt att 

genomföra väl grundade beslut i sin helhet på detta sätt. Ett resultatun-

derlag betyder dock ingenting utan en bra analys som kan förse en orga-

nisation med ständiga förbättringar utifrån ett holistiskt systemtänkande 

menar Bowers m.fl., ( 2014). Men det finns en fördel och det är att väl 

grundade beslut enligt en process som beskrivits ovan tvingar fram en 

systematik. 

I sammanställningen av undersökningens resultat (rubrik 5) framgår 

”struktur” som en faktor som påverkar utvecklingen av analys av resultat 

enligt grundskolerektorerna. Vad skulle det kunna bero på? Undersök-

ningen kan inte visa på anledningarna till att gruppen sticker ut. Emeller-

tid blir det viktigt att i en dialog, särskilt med grundskolans rektorer ta 

reda på mer specifikt vilket stöd inom struktur som är nödvändigt för att 

underlätta arbetet med analys av resultat för dem.  

Det kan också konstateras att grundskolans rektorer ska hantera ett för-

hållandevis stort underlag som rör elevernas lärande, både att samla in 

och att rapportera vidare (nationella prov, betyg, gemensam dokumentat-

ion om elevernas lärande mm) och med ansvar för många stadier.  Några 

av kommentarerna i fritextsvaren ser ut som följer: ”högre användarvän-

lighet”, ”bättre mallar”, ”Gemensamma mallar inte är kompatibla med vår 

verksamhet. Det leder till att vi har en tendens att analysera aktiviteter 

istället för resultat”,” lär plattformens möjligheter att få ut elevresultat, 

diagram mm” Att känna sig säker på system och att kunna behärska hand-

havandet är faktorer som gynnar användandet av underlag vid beslutsfat-

tande, enligt Schildkamp Karbauzki och Vanhoof (2014).  
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Tidigare vana och kunskaper om vilket underlag som ska samlas in är två 

faktorer som påverkar om lärares beslut baseras på underlag eller inte, 

tydliggörs av Schildkamp m.fl., (2014). I fritexten, där skolledare själva 

fått möjlighet att uttrycka vad som skulle kunna utveckla arbetet med ana-

lys av resultat återkommer kommentarer om att arbetet med analys av 

resultat skulle utvecklas i förvaltningen med ökat stöd i vilket material ska 

samlas in och hur ska materialet organiseras, summeras och analyseras. 

Förskolechefer och rektorer uttrycker också i fritextsvaren att man i 

större utsträckning önskar använda varandra i lärprocessen. 

Sedan 2015 finns ett nationellt informationssystem som presenterar nat-

ionella resultat, med möjlighet för huvudmän och skolledare att jämföra 

och analysera sina resultat (OECD, 2015). Ur ett internationellt perspektiv 

har den samlade informationen gjorts tillgänglig relativt sent.  Att det 

finns förutsättningar för att göra jämförelser är betydelsefullt. Den in-

formation varje nivå efterfrågar och det stöd som ges spelar roll för det 

gemensamma lärandet. Den information huvudmannen efterfrågar och 

det stöd som ges till skolledarna påverkar verksamhetsinsikten.  På 

samma sätt spelar förskolechefer och rektorers frågor till pedagogerna 

roll för det gemensamma lärandet om undervisningen. Om frågorna stöd-

jer processen med analys av resultat och de väl grundade besluten kan det 

bidra till parallellprocesser.  

Rektorer och förskolechefer har ett ansvar för att pedagogernas struktur 

fungerar. De måste få möjlighet till samarbete, diskutera barn/elevers lä-

rande/resultat och samarbeta kring frågan hur de ska använda resultatet 

för att förbättra skolan och lärandet för barn/elever. Det är rektorer och 

förskolechefer som har möjlighet att skapa förutsättningarna och efter-

fråga information som stödjer processerna. Men även att tillämpa och 

hitta en växelverkan mellan resultatunderlag och forskning.  Båda käl-

lorna ska göra underlaget fullständigt. Det kan enligt Schildkamp m.fl., 

(2017) handla om att förse lärare och förskollärare med tid och ha en di-

alog om underlaget med pedagogerna. Men också ha fokus på kompetens-

utveckling som ger förutsättningar att ta del av forskning samt organisera 

för att hela arbetsgruppen ökar skickligheten i att analysera sina resultat.  

6.3.1 Framtida studier 

Avslutningsvis kan den här uppsatsens bidrag till forskarsamhället vara 

att genom skillnader få fram bakomliggande faktorer i väl grundade beslut 

och tänkbara utvecklingsområden vad gäller analys av resultat. Poängtera 



Väl grundade beslut i förskola och skola  Susanne Linder 

55 

 

vikten av det gemensamma lärandet i analys av resultat och särskilt in-

tressera sig för processen som leder fram till de väl grundade besluten. En 

djupgående kvalitativ intervju om hur rektorer/förskolechefer beskriver 

sina beslutsprocesser inför väl grundade beslut, samt hur de går till väga 

när dessa beslut ska fattas skulle vara givande. En sådan intervju skulle 

kunna kopplas samman med kvantitativ mätning av vilken beslutstyp rek-

torer/förskolechefer använder sig av för att ge en mer heltäckande bild av 

undersökningsområdet.  Enligt Westerman och Yanchar (2011) kan me-

toden förstås som användandet av två eller flera metoder av datain-

samling i studier av mänskligt beteende och kallas triangulering. Den ger 

en möjlighet att använda tillgångarna med både kvalitativ och kvantitativ 

undersökningsmetod och sedan väga samman resultaten. För en studie 

där syftet är att på ett djupare plan förstå rektorer/förskolechefers bete-

ende hade det varit en möjlig metod att gå vidare med. Den här studien 

har handlat om att synliggöra skillnader och med metoden triangulering 

skulle det vara möjligt att tolka orsakerna närmare. 
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BILAGA 1, INFORMATIONSBREV 

Informationsbrev om undersökning 

 
Undersökningen är en del i en magisteruppsats i ämnet utbildningsvetenskap på 
Karlstads universitet. Den handlar om rektorer och förskolechefers uppfatt-
ningar om vikten av att noggrant och utredande undersöka resultat.  
 
Med resultat avses här allt som är värt att noggrant undersöka och utreda uti-
från lokala förutsättningar för att göra skillnad till det bättre. Resultatet kan 
handla om reflektionsprotokoll, dokumentation från verksamhetsbesök, betygs-
sammanställningar, program- och kursutvärderingar, kränkningsanmälningar, 
åtgärdsprogram, dokumentation om förändrat lärande, nationella prov etc. 
 
Deltagande i studien sker helt anonymt, ingen information sparas som kan kopp-
las till dig och studien genomförs i flera kommuner. Frågorna ska besvaras uti-
från den rådande situationen i ditt uppdrag just nu. Kryssa för det alternativ som 
du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.  
 
I augusti 2018 finns möjlighet till en återkoppling för de kommuner som är in-
tresserade. 
 
 
Ett stort tack för din medverkan,  
Susanne Linder 
susalind111@student.kau.se 
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BILAGA 2 

Enkätundersökning  

 

1. Kön:  

Man    

Kvinna 

Annan 

 

2. Hur länge har du arbetat som förskolechef och/eller rektor? 

 

0-5 år 

6-15 år 

mer än 15 år 

 

3. Nuvarande ledaruppdrag är inom:  

Förskola 

Grundskola  

Gymnasium 

 

4. Har du gått den statliga rektorsutbildningen? 

 

Ja 

 

Nej 

 

5. Jag arbetar i kommun (val i rullist) 
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Analys av resultat 

6. Att noggrant undersöka enhetens resultat upplever jag är en viktig för-

utsättning för att barn/elever ska nå de nationella målen med utbild-

ningen. Ange i vilken utsträckning du instämmer i påståendet.  

Instämmer helt och hållet 

Instämmer huvudsakligen 

Instämmer i någon mån 

Instämmer inte alls 

 

7. Anser du att följande påståenden motsvarar hur ni noggrant undersöker 

resultaten på den enhet du leder? Ange i vilken utsträckning du instäm-

mer i följande påståenden.  

 

 Anser du att följande 

påståenden motsva-

rar hur ni noggrant 

undersöker resultaten 

på den enhet du leder? 

Ange i vilken utsträck-

ning du instämmer i 

följande påståenden. 

Instäm-

mer helt 

och hållet 

Instämmer 

huvudsakli-

gen

  

Instäm-

mer i 

någon 

mån 

Instäm-

mer inte 

alls 

1 En systematik för hur 

vi noggrant ska un-

dersöka resultaten 

håller på att utveck-

las. 

    

2 Att återkommande 

undersöka resultaten 

är väl förankrat i 

verksamheten på min 

förskola/skola. 

    

3 Att återkommande 

undersöka verksam-

hetens olika resultat 

med vägledning av 

forskning är väl för-

ankrat på min för-

skola/skola. 
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4 Vi undersöker resul-

taten för att stämma 

av hur väl verksam-

heten lever upp till de 

nationella målen. 

    

5 Vi undersöker resul-

taten för att utveckla 

verksamhetens kvali-

tet.  

    

 

8. Anser du att följande områden täcks in när ni undersöker och utreder 

era resultat? Ange i vilken utsträckning du instämmer i följande påstå-

enden.  

 Anser du att följande områ-

den täcks in när ni undersö-

ker och utreder era resul-

tat? Ange i vilken utsträck-

ning du instämmer i föl-

jande påståenden.  

Instäm-

mer helt 

och hål-

let 

Instäm-

mer hu-

vudsakli-

gen 

Instäm-

mer i 

någon 

mån 

Instäm-

mer 

inte alls 

1 I analys av resultat fokuse-

rar vi på undervisning/lä-

rande och utveckling. 

    

2 I analys av resultat fokuse-

rar vi på rektors/förskole-

chefs ledarskap. 

    

3 I analys av resultat fokuse-

rar vi på trygghet och stu-

diero/trygghet. 

    

4 I analys av resultat fokuse-

rar vi på bedömning och 

betygssättning/bedöm-

ning av förändrat lärande. 

    

5 I analys av resultat fokuse-

rar vi på likvärdigheten på 

enheten. 

    

6 I analys a resultat fokuse-

rar vi på likvärdigheten i 

förvaltningen 

(förskolan/grundsko-

lan/gymnasieskolan). 
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9. Hur ofta genomförs en utredande och noggrann undersökning av resul-

tat som bygger på underlag från olika områden på din enhet?  

4 gånger per år, 

3 gånger per år 

2 gånger per år 

1 gång per år 

 

10. Motsvarar följande påståenden klassrumsbesökens/verksamhetsbesö-

kens betydelse för att noggrant undersöka din enhets resultat?  Ange i 

vilken utsträckning du instämmer. 

 Motsvarar följande påstå-

enden klassrumsbesö-

kens/verksamhetsbesö-

kens betydelse för att 

noggrant undersöka din 

enhets resultat?  Ange i 

vilken utsträckning du in-

stämmer. 

Instäm-

mer 

helt och 

hållet 

Instämmer 

huvudsakli-

gen

  

Instäm-

mer i 

någon 

mån 

Instäm-

mer 

inte alls 

1 Klassrumsbesöken/verk-

samhetsbesöken har 

mindre betydelse för att 

undersöka resultaten på 

min enhet. 

    

3 Klassrumsbesö-

kens/verksamhetsbesö-

ken ger mig svar på vad 

olika åtgärder leder till 

för resultat. 

    

4 Klassrumsbesö-

kens/verksamhetsbesö-

ken ger mig underlag till 

att fatta väl grundade be-

slut om undervis-

ningen/lärande och ut-

veckling på skolan/för-

skolan. 

    

5 Jag har exempel på att 

klassrumsbesöken/verk-

samhetsbesöken gett oss 

underlag att fatta väl 
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grundade beslut som för-

bättrat enhetens resultat. 

 

Stöd och utvecklingsområden 

11.  Hur uppfattar du huvudmannens stöd, när det gäller analys av resul-

tat? Ange i vilken utsträckning du instämmer i följande påståenden.  

 Hur uppfattar du att 

huvudmannens stöd 

till dig fungerar, när 

det gäller analys av re-

sultat? Ange i vilken 

utsträckning du in-

stämmer i följande på-

ståenden.  

Instäm-

mer helt 

och hål-

let 

Instämmer 

huvudsakli-

gen

  

Instäm-

mer i nå-

gon mån 

Instäm-

mer inte 

alls 

1 Vi får stöd i tillräcklig 

omfattning för att 

kunna fatta väl grun-

dade beslut.  

    

2 Vi får stöd som är 

ändamålsenligt för att 

kunna fatta väl grun-

dade beslut.  

    

 

12. Hur uppfattar du skolverkets stöd, när det gäller analys av verksamhet-

ens resultat? Ange i vilken utsträckning du instämmer i följande påstå-

enden.  

 Hur uppfattar du att 

skolverkets stöd funge-

rar, när det gäller ana-

lys av verksamhetens 

resultat? Ange i vilken 

utsträckning du in-

stämmer i följande på-

ståenden.  

Instäm-

mer helt 

och hål-

let 

Instämmer 

huvudsakli-

gen

  

Instäm-

mer i nå-

gon mån 

Instäm-

mer inte 

alls 

1 Vi får stöd som är 

ändamålsenligt för att 

kunna fatta väl grun-

dade beslut.  

    

2 Vi får stöd i tillräcklig 

omfattning för att 

kunna fatta väl grun-

dade beslut.  

    

 



Väl grundade beslut i förskola och skola  Susanne Linder 

66 

 

13. Anser du att nedanstående områden är betydelsefulla för att utveckla 

arbetet med analys av resultat i er förvaltning?   Ange i vilken utsträck-

ning du instämmer i följande påståenden.  

 Anser du att nedanstående områden är be-

tydelsefulla för att utveckla arbetet med 

analys av resultat i er förvaltning?  Ange i 

vilken utsträckning du instämmer med an-

givna påståenden. 

Instäm-

mer helt 

och hål-

let 

Instäm-

mer hu-

vudsak-

ligen

  

Instäm-

mer i nå-

gon mån 

In-

stäm-

mer 

inte 

alls 

1 Sammanställda underlag (betygssam-

manställningar, enkäter, utvecklings-, 

hälsosamtal, etc.) är betydelsefullt för att 

utveckla arbetet med analys av resultat i 

vår förvaltning. 

    

2 Utforma gemensam systematik för ana-

lysarbete är betydelsefullt för att utveckla 

arbetet med analys av resultat i vår för-

valtning. 

    

3 Förtydliga vilka av de nationellt övergri-

pande målen som ska vara i fokus är bety-

delsefullt för att utveckla arbetet med 

analys av resultat i vår förvaltning. 

    

4 Prioritera tid för analysarbetet är bety-

delsefullt för att utveckla arbetet med 

analys av resultat i vår förvaltning. 

    

5 Göra medarbetare delaktiga i det gemen-

samma analysarbetet är betydelsefullt för 

att utveckla arbetet med analys av resul-

tat i vår förvaltning. 

    

6 Använda digitalt beslutsstöd (statistik-

program) är betydelsefullt för att utveckla 

arbetet med analys av resultat i vår för-

valtning. 

    

7 Utveckla metoder för att mäta olika resul-

tat är betydelsefullt för att utveckla arbe-

tet med analys av resultat i vår förvalt-

ning. 

    

8 Arbeta med kollegialt lärande är betydel-

sefullt för att utveckla arbetet med analys 

av resultat i vår förvaltning. 

    

9 Använda arbetssätt som vilar på veten-

skaplig grund är betydelsefullt för att ut-

veckla arbetet med analys av resultat i vår 

förvaltning. 
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10 Noggrant undersöka och jämföra olika re-

sultat i syfte att nå likvärdighet är bety-

delsefullt för att utveckla arbetet med 

analys av resultat i vår förvaltning. 

    

 

 

14. Finns det något konkret som du vill förändra/förbättra i analysarbetet i 

din förvaltning? 

 

Fri text 

 

Beslut  

15. Anser du att nedanstående påståenden motsvarar vad en noggrann och 

utredande undersökning kan bidra till i den verksamhet du leder? Ange 

i vilken utsträckning du instämmer.  

 Anser du att nedanstå-

ende påståenden mot-

svarar hur analysun-

derlag kan bidra till 

förbättringar i den 

verksamhet du leder? 

Ange i vilken utsträck-

ning du instämmer i 

följande påståenden.  

Instäm-

mer helt 

och hål-

let 

Instämmer 

huvudsakli-

gen

  

Instäm-

mer i nå-

gon mån 

Instäm-

mer inte 

alls 

1 Analysunderlaget ger 

bättre möjligheter att 

motivera mina beslut. 

    

2 Analysunderlaget gör 

det lättare att skapa 

delaktighet kring be-

slut. 

    

3 Analysunderlaget bi-

drar till ett systema-

tiskt lärande om vad 

genomförda åtgärder 

har lett till.  

    

4 Analysunderlaget gör 

att jag fattar väl grun-

dade beslut om priori-

teringar i verksam-

heten. 

    

5 Analysunderlaget 

klargör problemets 
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sammanhang och på 

så sätt blir det lättare 

att fatta väl grundade 

beslut. 

6 Analysunderlaget gör 

det lättare att tillsam-

mans med vägledning 

av forskning fatta väl 

grundade beslut.  

    

 

16. Anser du att den senaste undersökningen av resultat som du deltog i på-

verkade valen av vilka åtgärder som genomförts i verksamheten?  Ange 

i vilken utsträckning du instämmer i följande påståenden. 

 

 Anser du att den sen-

aste undersökningen 

av resultat som du del-

tog i påverkar valen av 

vilka åtgärder som ge-

nomförs i verksam-

heten?   

Ange i vilken utsträck-

ning du instämmer i 

följande påståenden. 

Instäm-

mer helt 

och hållet 

Instämmer 

huvudsakli-

gen

  

Instäm-

mer i 

någon 

mån 

Instäm-

mer 

inte 

alls 

1 Den senaste analysen 

av resultat som jag 

deltog i hade mindre 

betydelse för våra val 

av åtgärder. 

    

2 Den senaste analysen 

av resultat som jag 

deltog i hade stor be-

tydelse för våra val av 

åtgärder 
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17. Ange hur väl nedanstående påstående motsvarar hur ni kommer fram till 
inriktningen i det systematiska kvalitetsarbetet på enheten.  Ange i vilken 
utsträckning du instämmer i påståendet. 

  Ange hur väl nedanstående påstående 
motsvarar hur ni kommer fram till inrikt-
ningen i det systematiska kvalitetsar-
betet på enheten.  Ange i vilken utsträck-
ning du instämmer i påståendet. 

Instäm-
mer helt 
och hållet 

Instämmer 
hvudsakli-
gen                

In-
stäm-
mer i 
någon 
mån 

Instämmer 
inte alls 

1 Vi lyfter rätt problem i rätt sammanhang, 
där besluten om vad som ska göras växer 
fram i gemensamma processer som är 
öppna för influenser från alla och på så 
sätt hittar vi rätt. riktning i det systema-
tiska kvalitetsarbetet 

        

2 Vi kartlägger arbetsprocesser, följer upp, 
lär vad som är verkningsfullt, därefter 
förbättrar processerna och på så sätt hit-
tar rätt riktning i det systematiska kvali-
tetsarbetet. 

       

3 Vi samlar erfarenhet som formar enhet-
ens gemensamma kunskap och steg för 
steg hittar rätt riktning i systematiska 
kvalitetsarbetet. 

        

4 Vi förbättrar och undersöker underlag, 
förstår problem, bedömer olika alterna-
tiv, stämmer av mot övergripande mål 
och på så sätt hittar rätt riktning i det sys-
tematiska kvalitetsarbetet. 

        

 


