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Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) kartlade hösten 2021 läget inom utbild-

ningsanordnarnas kvalitetshantering i den grundläggande utbildningen. Kartläggningen ge-

nomfördes med hjälp av en enkät och fyra höranden. Vid planeringen av kartläggningen 

utnyttjades projektet Utvärdering av självvärderings- och kvalitetsledningsförfaranden inom 

den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen (Harjunen m.fl. 2017), som ge-

nomfördes år 2016. På basis av utvärderingsmaterialet från år 2016 valdes 50 anordnare 

av grundläggande utbildning ut till ett urval för kartläggningen år 2021. Av de utvalda deltog 

46 anordnare. Varje utvald utbildningsanordnare valde två representanter, som för anord-

narens del både besvarade en enkät och deltog i ett hörande. Deltagarna var i huvudsak 

skoldirektörer och rektorer. 

 

Kartläggningen har anknytning till undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram 

Utbildning för alla. Arbetsgruppen för jämlikhet i utbildningen inom programmet Utbildning 

för alla tillsatte i början av hösten 2021 en kvalitetsarbetsgrupp. Den fick i uppdrag att bereda 

ett förslag till hur kvalitetsmål skulle kunna utarbetas för den grundläggande utbildningen. 

Kvalitetsgruppens rapport blir klar våren 2022. 

 

Som stöd för kvalitetsgruppens arbete har NCU kartlagt nuläget inom utbildningsanordnar-

nas kvalitetshantering i den grundläggande utbildningen. Också kvalitetskriteriernas bety-

delse och olika önskemål som gäller kriterierna har kartlagts, liksom uppfattningar om hur 

kvalitetshanteringen borde styras och stödas från nationellt håll.  

 

Till de viktigaste resultaten hör att 28 % av de deltagande utbildningsanordnarna hade satsat 

mycket på att utveckla sin kvalitetshantering åren 2017−2021. Ungefär hälften av deltagarna 

i kartläggningen uppskattade att de i stort sett hade fortsatt som år 2016, dvs. kvalitetshan-

teringen låg för deras del på samma nivå som tidigare. Till den grupp som de senaste åren 

satsat mycket på kvalitetshantering hör endast sådana utbildningsanordnare som redan 

2016 hade kommit rätt långt, dvs. de befann sig redan då på nivån under utveckling (skala: 

saknas–har påbörjats–under utveckling–väl utvecklat). I den här gruppen fanns också 

många utbildningsanordnare som hade integrerat sin kvalitetshantering med systemet för 

ledning. I de här organisationerna hörde kvalitetshantering och ledarskap alltså nära sam-

man. De anordnare som år 2016 befann sig på nivån har påbörjats har alltså inte satsat 
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mycket på att utveckla sin kvalitetshantering under de senaste fem åren. I utvärderingen år 

2016 befann sig 59 % av anordnarna av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 

på nivån har påbörjats, medan 38 % låg på nivån under utveckling. 

Under hörandena framgick att olika slags anordnare har olika utmaningar. Små kommuner 

och privatskolor uppfattade att utmaningarna i kvalitetshanteringen var bristen på tid och 

personal, ett stort antal olika externa utvärderingar, ekonomiska utmaningar samt struktu-

rella faktorer som t.ex. minskande årskullar. Å andra sidan förorsakar t.ex. befolkningstillväxt 

och segregation stora utmaningar i stora städer. 

 

Det allra vanligaste var att anordnarna inte använder sig av någon egentlig referensram för 

sin egen kvalitetshantering. De använder olika uppföljnings- och utvärderingsmetoder (44 

%).  Ungefär en femtedel (21 %) av de som svarade använder enbart Kvalitetskriterier för 

den grundläggande utbildningen (från år 2012). Enligt deltagarna är det mycket viktigt att de 

kommande kvalitetsmålen och kvalitetskriterierna skrivs så att de är så tydliga som möjligt, 

att kriterierna passar olika slags anordnare och olika förhållanden samt att kriterierna är 

anpassade till läroplansgrunderna. 

 

NCU kartlade även utbildningsanordnarnas behov av nationellt stöd. Anordnarna upplevde 

det som viktigast att det på nationell nivå reserveras resurser för att utveckla kvalitetshan-

teringen. Enligt anordnarna är det dessutom viktigt att de får nationellt stöd för att identifiera 

skolornas goda kvalitetspraxis och dela informationen. Till de viktigaste behoven hörde 

också bland annat möjligheten att jämföra insamlad data med information på nationell nivå 

samt att utveckla personalens kompetens på kvalitetshanteringsområdet. 

 




