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Allmänna råd och kommentarer

Kvalitetsredovisning

Förord
Följande allmänna råd och kommentarer för att upprätta skriftliga kvalitetsredovisningar har utarbetats av Skolverket för att ge stöd vid tillämpningen av
förordningen (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. De
allmänna råden finns också publicerade i Statens skolverks författningssamling,
SKOLFS.
Dessa allmänna råd och kommentarer ersätter Skolverkets allmänna råd
1999:1.
De allmänna råden och kommentarerna riktar sig till ledning och personal
på kommunal nivå respektive på verksamhetsnivå och till övriga huvudmän och
fristående skolor med skyldighet att årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning.
Inledningsvis redovisar Skolverket vad allmänna råd är och för vilka verksamheter som råden gäller. De allmänna råden följs av kommentarer. Kommentarerna förtydligar råden och grundar sig på förarbeten till bestämmelserna,
forskning och beprövad erfarenhet m.m. Avslutningsvis finns en förteckning i
bilaga 1 över vissa begrepp och deras betydelse i de allmänna råden och kommentarerna. I bilaga 2 finns hänvisningar till andra allmänna råd samt till vissa
stödmaterial som är relevanta i sammanhanget. I bilaga 3 finns även förordningen om kvalitetsredovisning.
Det är Skolverkets förhoppning att det framtagna materialet skall bidra till
att förstärka ett systematiskt kvalitetsarbete och därigenom förbättra verksamheternas arbete och måluppfyllelsen i förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen och vuxenutbildningen.
Per Thullberg			

Gunilla Olsson

Generaldirektör			

Undervisningsråd
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Inledning
Vad är allmänna råd?
Skolverkets allmänna råd är rekommendationer till stöd för hur författningar
(lagar, förordningar och föreskrifter) bör tillämpas. Skolverkets allmänna råd
utgår från skolförfattningarna och syftar till att förtydliga innebörden i dessa.
De anger hur man bör handla för att påverka utvecklingen i en viss riktning och
främja en enhetlig rättstillämpning. Råden bör följas, såvida inte huvudmannen
respektive förskolan, fritidshemmet eller skolan kan visa att de följer kraven i
författningarna, fastän de handlar på annat sätt.
Dessa allmänna råd med kommentarer och hänvisningar till andra material
och litteratur inom området skall tjäna som stöd och vägledning för att upprätta en kvalitetsredovisning.

Berörda verksamheter
De allmänna råden och kommentarerna riktar sig till verksamheter inom skolväsendet m.m. som enligt förordning (1997:702) har skyldighet att årligen
upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning. Råden och kommentarerna har både
gemensamma avsnitt och avsnitt som riktar sig till respektive ansvarsnivå, verksamhetsform eller skolform. Därför kan ibland begrepp som vanligen används
med avseende enbart på någon av verksamhets- eller skolformerna ges en bredare betydelse.
Varje kommun är skyldig att upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal
nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och
skolverksamhet. I förskoleverksamhet ingår förskola, familjedaghem och öppen
förskola, och i skolbarnsomsorg ingår fritidshem, familjedaghem och öppen
fritidsverksamhet. Skyldigheten gäller i tillämpliga delar även andra huvudmän
inom det offentliga skolväsendet (landsting eller staten). För fristående skolor
gäller skyldigheten dock inte huvudmannanivån.
Även varje kommunal förskola och varje kommunalt fritidshem är skyldig att
upprätta en kvalitetsredovisning (verksamhetsnivå). Däremot finns, enligt förordningen, ingen sådan skyldighet för enskild förskola eller enskilt fritidshem.
På verksamhetsnivån gäller skyldigheten att årligen upprätta en kvalitetsredovisning även varje skola med utbildning i de olika skolformerna, nämligen
förskoleklassen, grundskolan, särskolan, gymnasieskolan och motsvarande i
fristående skolor, specialskolan, sameskolan samt kommunal vuxenutbildning
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(komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och svenskundervisning för invandrare (sfi). Skyldigheten gäller i tillämpliga delar också riksinternatskolorna och särskilda resurscenter som anordnar utbildning enligt
10 kap. 3 a § skollagen.
Föreliggande allmänna råd kan användas som vägledning för kvalitetsredovisning även i enskild förskola och fritidshem. Motsvarande gäller fristående
skolor vid hänvisningar till mål och riktlinjer i läroplaner, skolformsförordningar eller andra författningar för det offentliga skolväsendet.

Samband med andra allmänna råd
De allmänna råden för kvalitetsredovisning syftar till att ge stöd för att upprätta
en kvalitetsredovisning och förklara dess roll i kvalitetsarbetet. Skollagen, läroplanerna och skolformsförordningarna anger, för respektive verksamhets- och
skolform, de nationella mål och riktlinjer som skall förverkligas i den lokala
verksamheten. Skolverket har också gett ut allmänna råd med kommentarer
för kvalitet i förskolan och för fritidshem, familjedaghem, öppen förskola och
öppen fritidsverksamhet. Särskilt de allmänna råden för kvalitet i förskolan har
tagits fram i syfte att ge stöd även i arbetet med kvalitetsredovisning.
Skolverket har dessutom utarbetat allmänna råd med kommentarer för arbetet mot kränkande behandling och om det lokala arbetet med tillämpningen av
nationella mål och betygskriterier. Vidare finns allmänna råd med kommentarer
för arbetet med den individuella utvecklingsplanen i grundskolan, obligatoriska
särskolan, specialskolan och sameskolan och angående rutiner för utredning och
beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan (se även förteckning i bilaga
2). Materialen kan ge stöd i arbetet både med att förbättra, utvärdera och redovisa måluppfyllelsen inom de områden de handlar om.

Systematiskt kvalitetsarbete
Kvalitetsarbete skall bedrivas både på huvudmannanivå och i verksamheterna.
Huvudmannen och ledningen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och
skola, har alla ett ansvar att se till att det finns fungerande system för att styra
mot uppsatta mål. Huvudmannen har det övergripande ansvaret för att enheterna bedriver verksamheten och utbildningen i enlighet med författningarna
inom området. Huvudmannen skall skapa förutsättningar för verksamheterna
att kunna nå de nationella målen och avgör vilka resurser som tilldelas dem.
Ledningen för en förskola, ett fritidshem eller en skola har, inom enheten, ett
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motsvarande ansvar för förutsättningarna för lärandet, resursanvändningen
inom enheten, kvaliteten i arbetsprocesserna och resultaten. Personalen ansvarar
för att med utgångspunkt dels i nationella mål och riktlinjer, dels i varje barns
och varje elevs förutsättningar och behov stödja deras utveckling och lärande
mot målen. Läroplanernas mål att sträva mot anger en önskad kvalitetsutveckling i verksamheten.
Kvalitetsarbetet syftar till att kontinuerligt identifiera vilka förutsättningar
som är nödvändiga för arbetet mot de nationella målen, att utveckla arbetsprocesser, att bedöma resultat och måluppfyllelse och att vidta lämpliga åtgärder.
För att förbättringar skall bestå och kvaliteten höjas behöver utvecklingen följas
över tid. Den skriftliga kvalitetsredovisningen är ett verktyg för att regelbundet
stämma av hur långt verksamheten kommit i det löpande förbättringsarbetet.
Arbetet med att förbättra kvaliteten och måluppfyllelsen har flera faser som
länkar i varandra. Det är viktigt att se hela kedjan och att varje del i denna är
beroende av den förra och påverkar den senare delen. Sett över en längre tidsperiod ingår det att kartlägga verksamheten för att identifiera områden som är
särskilt angelägna att förbättra. Ett konkret exempel kan vara att personalen i ett
fritidshem tillsammans med barnens föräldrar enas om att ett sådant område är
barnens vistelse i utemiljön. De kommer överens om vad i utemiljön som skall
förbättras och vad deras insatser skall syfta till. Syftet kan i detta fall vara att öka
andelen barn som upplever utemiljön trygg och stimulerande. De utgår från
dels skollagens mål, dels läroplanen för grundskolan som är tillämplig också på
fritidshemmets verksamhet. I läroplanen är det i detta fall särskilt avsnittet Normer och värden som ger vägledning.
Personalen planerar för vissa gemensamma, konkreta insatser och genomför
dem. Efter den tid som planeringen gäller följer personalen upp hur barnen och
deras föräldrar upplever utemiljön genom att ställa frågor i en enkät och i samtal med barnen. De analyserar och värderar resultaten i förhållande till sina egna
mål för arbetet och också till vad som står i läroplanen för grundskolan och i
Skolverkets allmänna råd för fritidshemmet.
Enkätsvaren visar dock att några barn ännu känner sig otrygga i relationen
till andra barn under utevistelsen och bedömer att måluppfyllelsen ännu inte
är tillräckligt god. De beslutar därför att planera för ytterligare en åtgärd. I sin
kvalitetsredovisning redogör personalen för arbetet och går vidare med den nya
åtgärden för att förbättra utemiljön.
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Både kvalitetsarbetet och kvalitetsredovisningen måste utformas med hänsyn till
varje ansvarsområdes och verksamhetsforms särart. Det finns vissa grundläggande värden och mål som är gemensamma men också tydliga skillnader i de nationella bestämmelserna och målen för verksamhets- och skolformerna. Utgångspunkten måste vara att förbättra måluppfyllelsen utifrån de behov som finns i
den aktuella kommunen, förskolan, fritidshemmet eller skolan. Kvalitetsredovisningen kan därför inte utarbetas eller utformas identiskt för t.ex. en förskola
och en skola eller enhet med vuxenutbildning.
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Kvalitetsredovisningens syfte och
funktion
Allmänna råd
Kommunen, förskolan, fritidshemmet och skolan bör i den skriftliga kvalitetsredovisningen
ge en övergripande bild och bedömning av kvaliteten och måluppfyllelsen
i sin verksamhet med stöd av faktauppgifter och beskrivningar,
ta upp särskilda insatser som har genomförts för att förbättra verksamheten under den tid redovisningen omfattar,
visa på skillnader i måluppfyllelse för att bidra till likvärdighet i pedagogisk verksamhet och utbildning, för kommunens del mellan verksamheter,
för förskolans, fritidshemmets och skolans del inom olika delar av enheten.
Kommunen, förskolan, fritidshemmet och skolan bör också arbeta med
kvalitetsredovisningen så att den
fungerar framåtsyftande och ligger till grund för utvecklings- och verksamhetsplanering för en kommande period,
används som underlag för dialoger mellan verksamhetsnivåer respektive
mellan ledning och övriga inom en verksamhet om förbättringsbehov,
planering och fördelning av uppdrag och ansvar,
är ett aktuellt och levande dokument för olika intressenter.

Kommentarer
Förändringar inom en organisation kan vara av långsiktig eller kortsiktig karaktär. Arbete för att säkra och utveckla kvaliteten i den pågående verksamheten
behöver kontinuerligt stämmas av och kontrolleras. Det krävs reflektion och
överväganden kring frågor som: Vad har gått bra respektive mindre bra? Vad
måste vi ändra? Vilka effekter blir det om vi gör så här? Vilka är resultaten av
vårt arbete? Kvalitetsredovisningen är den sammanfattande dokumentationen
av hur långt huvudmannen och den lokala verksamheten kommit vid en viss
tidpunkt när det gäller att förverkliga nationella mål.
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Vissa faktauppgifter kan samlas in på samma sätt under flera år. De visar
eventuella förändringar mellan år över en längre tid. En del undersökningar,
utvärderingar eller mätningar kan också göras på samma sätt, både i flera olika
verksamheter och över en längre tid. Kvalitetsredovisningen kan med sådana
underlag både fungera som ett verktyg för att utveckla, utvärdera och styra
verksamheten och vara utgångspunkt i dialoger med beslutsfattare, personal,
barn, elever och vårdnadshavare.
Kvalitetsredovisningen har många målgrupper, inom och utanför verksamheten. Det kan exempelvis vara av intresse att veta om föräldrarnas åsikter har
tagits till vara vid insamling av underlaget. För dem som arbetar i verksamheten
är innehållet ett viktigt bidrag i deras professionella utvecklingsarbete och ökar
kunskaperna i detta perspektiv. För föräldrar och ungdomar kan informationen
vara viktig då de står inför val av verksamhet eller skola. För arbetslivsföreträdare som har samarbete med skolan är det av intresse att få kunskaper om
utbildningens övergripande kvalitet och motsvarande gäller för flera andra målgrupper. Dessutom ger det en återkoppling till personer som besvarat enkäter
eller deltagit i utvärderingsdagar och klargör för dem i vilket sammanhang deras
svar eller diskussioner ingått.
Enligt förordningen om kvalitetsredovisning skall en kommun ha upprättat
redovisningen senast den 1 maj för föregående kalenderår. Att en handling är
upprättad innebär att den är färdigställd och beslutad av behörig beslutsfattare.
Däremot anger förordningen ingen tidpunkt för när förskolor, fritidshem
och skolor skall ha upprättat handlingen. Dessa kan själva besluta, lämpligen
efter överenskommelse inom en kommun, om man väljer kalenderår, läsår eller
verksamhetsår. Det viktiga är dels att det alltid finns en aktuell kvalitetsredovisning, dels att den kan användas i kommunens planeringsarbete. Då kan informationen i verksamheternas kvalitetsredovisningar användas för kommunens
egen uppföljning och redovisning.
Kommunen

En kommuns eller annan offentlig huvudmans kvalitetsredovisning skall omfatta de olika verksamhets- och skolformer som huvudmannen ansvarar för.
Strukturella skillnader och variationer i måluppfyllelse mellan verksamheter
som identifierats i gemensamma undersökningar och jämförelser med nationell
statistik har särskild betydelse på huvudmannanivån, med hänsyn till kravet att
erbjuda en likvärdig verksamhet. Många kommuner har utvecklat rutiner för
arbetet med den kommunövergripande kvalitetsredovisningen, t.ex. en enhetlig
struktur för skolornas kvalitetsredovisning, övergripande enkätundersökningar

14

eller andra gemensamma rutiner för att samla in och redovisa enheternas kvalitetsredovisningar. Detta kan stödja det kommunövergripande kvalitetsarbetet
och underlätta diskussioner om enheternas resultat och utvecklingsansvar. Det
är samtidigt viktigt att det för varje verksamhetsenhet också finns ett utrymme
för kvalitetsarbete som utgår från de specifika utvecklingsbehov och åtgärder
som enheten själv prioriterar. Det enhetsspecifika skall ha utrymme även i kvalitetsredovisningen. Kommunen har å sin sida behov av att utvärdera egna, kommunövergripande insatser, utifrån det övergripande ansvaret för att styra och
stödja enheternas förbättringsarbete. På så sätt är kommunens kvalitetsredovisning inte en ”enkel” sammanläggning av de ingående enheternas kvalitetsredovisningar.
Verksamhetsnivån

På verksamhetsnivå visar kvalitetsredovisningen mer fördjupande och detaljerat
hur målen förverkligas i den pedagogiska praktiken. Varför har vårdnadshavarna, barnen respektive våra elever dessa uppfattningar om vår verksamhet? Vilka skillnader finns i studieresultat mellan våra elevgrupper? Kan vi vara
nöjda med de resultat vi själva konstaterat? Vad kan resultaten bero på? Har de
arbetssätt vi använt varit framgångsrika? Vilka förklaringar kan det finnas till att
vi lyckats väl eller mindre väl i ett visst avseende? Vilka är framgångsfaktorerna
och hur kan vi lära oss av dem i andra sammanhang? Kan vi använda detta sätt
att arbeta i andra klasser? Dessa är exempel på frågor som är aktuella på verksamhetsnivå.
Rektor eller förskolechef blir på så sätt uppmärksam på skillnader, brister
eller goda exempel. Genom de analyser som arbetslagen eller någon utvärderingsansvarig gör för att redovisa kvaliteten har rektorn/chefen underlag för att
dra slutsatser om hur ledningen eller organisationen inom enheten eventuellt
kan behöva förändras. Arbetslaget eller lärarna har underlag för reflektion och
planering inom de många områden som den pedagogiska verksamheten eller
undervisningen omfattar.
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Kvalitetsredovisningens struktur
Allmänna råd
Kommunen, en förskola, ett fritidshem eller en skola bör
strukturera innehållet i den skriftliga kvalitetsredovisningen med ledning
av kraven i förordningen om kvalitetsredovisning.
En kommun respektive en skola där det ingår flera verksamhetsformer respektive skolformer eller en enhet där det ingår både förskola och fritidshem bör
inom de olika avsnitten i kvalitetsredovisningen, tydligt redovisa varje verksamhetsform och skolform för sig, om de inte är av så liten omfattning att
enskildas integritet riskeras.

Kommentarer
Förordningen om kvalitetsredovisning anger på ett övergripande plan vad redovisningen skall innehålla uppgifter om. Förutom en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen har förverkligats och en redogörelse för åtgärder
för ökad måluppfyllelse nämner förordningen uppgifter om verksamhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten och utbildningens måluppfyllelse.
Övergripande information och fakta om verksamheten, vem som ansvarar för
innehållet och vilka rutiner och system huvudmannen och verksamheten har för
att ta fram kvalitetsredovisningen är också nödvändig information ur mottagarsynpunkt.
Om kvalitetsredovisningar har samma grundstruktur kan läsare lättare orientera sig. Följande struktur kan vara utgångspunkt för både berörda huvudmäns
och enheters kvalitetsredovisning. Kommuner, förskolor, fritidshem och skolor
kan ha mycket varierande storlek, organisation och inriktning. De har också
utvecklat olika system och fokus för att utvärdera och redovisa verksamheten
och måluppfyllelsen. Därför kan strukturen behöva anpassas.
Kvalitetsredovisning för /tidsperioden/
Grundfakta om /namn/
Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen
Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella
tidsperioden
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Förutsättningar för verksamhetens/verksamheternas måluppfyllelse
Arbetet i verksamheten
Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål
Uppföljningen av den årliga planen mot kränkande behandling och
likabehandlingsplanen
Åtgärder för förbättring
Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen
Kommunen

Kommunen skall redovisa alla verksamhets- och skolformer som kommunen är
huvudman för. I förskoleverksamheten ingår både förskola, familjedaghem och
öppna förskolor, inom skolbarnsomsorgen fritidshem, familjedaghem och öppen fritidsverksamhet. I många skolor är förskoleklassen integrerad i arbetslag
med grundskolans första årskurser. Inom vuxenutbildningen finns olika skolformer, etc. Trots olika grader av integration bör de olika verksamhets- och
skolformerna redovisas separat.
Verksamhetsnivån

Även förskoleenheter och skolor kan ha flera olika verksamhets- eller skolformer att redovisa. Det finns enheter med både förskola och fritidshem; skolor
med förskola, grundskolans tidigare årskurser och fritidshem; grundskolor
med förskoleklass eller särskoleelever; gymnasieskolor med olika sektorer och
gymnasiesärskola; skolor med både gymnasieutbildning och vuxenutbildning;
enheter med flera former av vuxenutbildning, etc. Ofta finns ett medvetet syfte
att integrera verksamheter för att skapa helhet och kontinuitet ur barnens och
elevernas synpunkt. Att göra respektive verksamheter tydligt synliga i kvalitetsredovisningen innebär inte att den pedagogiska idén påverkas.
I vissa avsnitt, t.ex. då det gäller grundfakta om verksamheterna, förutsättningarna för arbetet och måluppfyllelsen, är det viktigt att visa på verksamheterna var för sig, eftersom de har skilda nationella mål och skilda målgrupper.
I en del fall kan det vara en fördel att uppgifterna om de olika verksamheterna
integreras, exempelvis om det finns ett gemensamt planerat arbete, där de olika
elev- och personalgrupperna ingår.
I de fall t.ex. ett fritidshem finns i anslutning till en skola men har annan
chef än skolans rektor är det lämpligt att kvalitetsredovisningen följer lednings-
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organisationen. Om t.ex. fritidshemmet och skolan har en långt gående samverkan kan denna i så fall tas upp i fritidshemmets respektive i skolans redovisning, utifrån respektive verksamhets perspektiv. Det viktiga är att den ansvariga
ledningen av en verksamhet tar ansvar för kvalitetsarbetet och måluppfyllelsen i
varje del och även ser till att det finns en motsvarande kvalitetsredovisning.
Uppföljning av planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen

Enligt 14 a kap. 8 § skollagen (1985:1100) ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller
genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.
Enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen (2008:567) ska en utbildningsanordnare varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för
att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn och elever som deltar
i eller söker till verksamheten (oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning) dels förebygga och
förhindra trakasserier. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som utbildningsanordnaren avser att påbörja eller genomföra under det
kommande året. En redovisning av hur de planerade åtgärderna har genomförts
ska tas in i efterföljande års plan.
För att planerna ska kunna fungera som verktyg för att förebygga och förhindra
diskriminering och kränkande behandling ska de årligen följas upp och ses över.
Enligt förordningen om kvalitetsredovisning ska dessa också redovisas i kvalitetsredovisningen. Kommunen har ett ansvar för att följa upp hur detta arbete
fungerar på verksamhetsnivån och därmed anledning att ta upp det i sin kvalitetsredovisning.
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Kvalitetsredovisningens innehåll
Gemensamma områden
Allmänna råd
Kommunen, förskolan, fritidshemmet och skolan bör,
inom de områden som tas upp i kvalitetsredovisningen, redovisa situationen för barn och elever i behov av särskilt stöd, för barn och elever med
funktionshinder, för barn och elever med annat modersmål än svenska
samt för flickor och pojkar respektive manliga och kvinnliga studerande.
Över tid bör också fördjupade utvärderingar av verksamheten och utbildningen för dessa barn och elever redovisas.
Kommunen, förskolan, fritidshemmet och skolan bör
i sin kvalitetsredovisning ta upp förutsättningarna, arbetet och måluppfyllelsen då det gäller hälsa och livsstil. Över tid bör också fördjupade utvärderingar inom området redovisas.

Kommentarer
Oavsett om det gäller förutsättningarna för utveckling och lärande, arbetet i
verksamheterna eller måluppfyllelsen är det viktigt att de ansvariga särskilt uppmärksammar och analyserar situationen för barn- och elevgrupper som verksamheten/skolan behöver göra särskilda insatser för. Det gäller särskilt barn och
elever med olika funktionshinder och barn, ungdomar och vuxna som nyligen
anlänt till Sverige. Varje huvudman eller enhet bör kontinuerligt redovisa variationer i resultat och viktiga åtgärder. Sett över en längre tid behöver situationen
för dessa grupper belysas i riktade utvärderingar som ger förutsättningar att
upptäcka styrkor och svagheter i verksamheterna kring dem. Därigenom kommer också fram underlag för kvalitetsredovisningen.
I förskolans uppdrag ingår att erbjuda barn en trygg miljö som samtidigt
lockar till lek och aktivitet. I skolbarnsomsorgens och skolans uppdrag att bidra
till en allsidig utveckling ingår frågor om hälsa och livsstil i vid mening, exempelvis kunskaper om kostens betydelse, konsekvenser av att använda tobak, alkohol och andra droger, kunskaper om och attityder till sex och samlevnad och
betydelsen av fysiska aktiviteter. Måltidernas kvalitet är av betydelse både som
förutsättning för trivsel och lärande och för att bidra till hälsa och goda kostvanor.
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Kommunen och annan huvudman
Allmänna råd
Kommunen bör i sin kvalitetsredovisning, för respektive verksamhets- och skolform inom sitt ansvarsområde,
redovisa övergripande uppgifter om viktiga förutsättningar för verksamheterna, så långt möjligt med samma nyckeltal och mått över tid,
redovisa kommunens arbete för att säkra och förbättra måluppfyllelsen
och viktiga tendenser i arbetet i de egna verksamhets- och skolformerna,
i sammanfattning redovisa måluppfyllelsen i förhållande till nationella mål.

Kommentarer
Kommunen har ett ansvar för att säkerställa tillgång, utan oskäligt dröjsmål, till
pedagogisk verksamhet och omsorg inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg respektive tillgång till utbildning i de olika skolformerna. Faktorer som
också utgör förutsättningar för arbetet och måluppfyllelsen är olika ekonomiska
(resursfördelning), materiella (lokaler och utrustning) och personella (personaltäthet och kompetens) resurser. Hur kommunen fördelar resurser och organiserar verksamheten är av betydelse för hur enheterna skall kunna bedriva en
ändamålsenlig verksamhet.
Kommunens arbete för att skapa förutsättningar för en god måluppfyllelse
kan gälla utvecklingen av den övergripande styrningen och ledningen, kvalitetssäkringen, (bl.a. av betygssättningen), utvecklingsarbete, kompetensutveckling eller andra insatser som kommunen tar ett centralt ansvar för. I vad mån
kommunen har uppnått de egna verksamhetsmålen för perioden, uttryckta
exempelvis i skolplanen eller andra dokument, är lämplig information i kvalitetsredovisningen. Tendenser och pågående arbeten i de olika verksamhets- och
skolformerna är viktiga för kommunens egna analyser för styrning och ledning
av dessa.
Vid bedömningen av måluppfyllelsen gäller, övergripande, skollagens krav
på och mål för verksamheterna. Läroplanerna anger närmare mål för utveckling
och lärande, för kunskapsutvecklingen och utvecklingen av normer och värden,
för barnens inflytande respektive elevernas ansvar och inflytande, för samverkan
med hemmet respektive med omvärlden, samt, för skolformerna, bedömning
och betyg och rektors ansvar. I gymnasieskolan finns även programmål som
anger syfte och kunskapsmål för programmet. För förskolan, fritidshemmet
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och förskoleklassen gäller endast läroplanernas mål att sträva mot, medan det
för skolformerna både finns mål att sträva mot och mål att uppnå. För familjedaghem och öppen förskola respektive öppen fritidsverksamhet finns särskilda
allmänna råd som utgör stöd vid bedömningen av måluppfyllelsen.

Förskolan och fritidshemmet
Allmänna råd
Förskolan respektive fritidshemmet bör
redovisa viktiga förutsättningar för arbetet med barnen, så långt möjligt
med samma nyckeltal över tid,
redovisa prioriterade insatser i den pedagogiska verksamheten för att förverkliga de nationella målen,
redovisa måluppfyllelsen genom att bedöma hur väl förskolan eller fritidshemmet har arbetat i riktning mot målen i skollagen respektive i läroplanerna (Lpfö 98 respektive Lpo 94 i tillämpliga delar).

Kommentarer
Bland de förutsättningar som kan påverka möjligheterna för en förskola eller
ett fritidshem att förverkliga nationella mål finns exempelvis de ekonomiska
resurserna, materiella resurser som pedagogiska materiel och annan utrustning,
personal, personaltäthet och personalens kompetens, barngruppernas storlek
och sammansättning och ledningen av verksamheten.
Vilka aspekter på den pedagogiska verksamheten inom en förskola eller ett
fritidshem som behandlas i kvalitetsredovisningen är beroende av verksamhetens prioriteringar för perioden. Förutom läroplanernas områden med mål att
sträva mot är även utvecklingen av verksamhetens ledning och personalens
kompetensutveckling lämpliga att redovisa. Måluppfyllelsen i fråga om förskolans arbete med normer och värden, utveckling och lärande och barnens inflytande i relation till läroplanen är områden av vikt i kvalitetsredovisningen.
Då det gäller fritidshemmet anger skollagen, 2 a kap. skolbarnsomsorgens uppgift att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Även läroplanen för det obligatoriska skolväsendet innehåller mål
som fritidshemmet kan relatera till, exempelvis avsnitt om normer och värden,
barnens inflytande och samverkan med föräldrar.
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Skolor med förskoleklass, grundskola, särskola,
gymnasie- eller vuxenutbildning
Allmänna råd
Skolan bör i sin kvalitetsredovisning
redovisa övergripande uppgifter om viktiga förutsättningar för verksamheten, så långt möjligt med samma nyckeltal och mått över tid,
redovisa prioriterade aspekter på skolans arbete för ökad måluppfyllelse,
redovisa resultaten och måluppfyllelsen genom att bedöma hur väl skolan
har arbetat i riktning mot och förverkligat målen i skollagen, respektive
läroplan, programmål och kursplaner.

Kommentarer
Eftersom skolors organisation, elevantal och utbildningar i hög grad varierar,
måste också fokus för kvalitetsarbetet och därmed redovisningen variera. Vissa
förutsättningar för arbetet i en skola är till stor del desamma oavsett om det är
en stor eller en liten skola, men behoven är olika på grund av elevernas ålder,
elevgruppernas sammansättning och de olika inriktningar som finns i utbildningen. De ekonomiska, personella och materiella resurserna är, generellt sett,
förutsättningar som på olika sätt har betydelse för måluppfyllelsen. Till de
materiella resurserna hör tillgång och kvalitet i fråga om läromedel, materiel, utrustning och skolbibliotek. Uppgifter om personal kan avse personaltäthet, personalens utbildning och ämneskompetens i relation till den undervisning som
erbjuds. Förhållanden som gäller arbetsorganisationen och ledningsorganisationen är andra förutsättningar att beakta.
Huvudprocesserna, arbetet med lärandet och undervisningen, arbetet med
normer och värden och elevinflytandet etc. omfattar många aspekter att utvärdera och redovisa. Utvecklingen av ledningsarbetet och med personalens kompetensutveckling är andra viktiga områden. Arbetet med att följa upp elevernas
lärande och med individuella utvecklingsplaner, studieplaner och åtgärdsprogram liksom med betygssättningen av de äldre elevernas kunskaper är andra
områden som, över tid, bör ingå i en skolas kvalitetsredovisning.
Utbildningens måluppfyllelse då det gäller läroplanernas mål för normer och
värden och kunskaper bör redovisas i varje kvalitetsredovisning. Läroplanerna
anger i olika avsnitt att skolan skall sträva mot att varje elev utvecklar kunskaper, normer och värden och olika förmågor, tar ansvar och utövar inflytande,
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etc. Läroplanen anger således mål för skolans arbete. Då det gäller området
Kunskaper anger läroplanen för grundskolan att skolan särskilt ansvarar för
att varje elev efter genomgången grundskola uppnått vissa kunskaper, mål att
uppnå. Dessa finns närmare angivna i ämnenas kursplaner. Mål att uppnå finns
i kursplanerna också för skolår 5. För den obligatoriska särskolan gäller motsvarande för skolår 10. Även skolor med elever i årskurser lägre än årskurs 5 kan
redovisa måluppfyllelsen i förhållande till målen för årskurs 5. Hur långt har
skolan nått i sin strävan att varje elev skall nå dessa mål?
Även för de frivilliga skolformerna anger läroplanen skolans ansvar för kunskapsresultaten i mål att sträva mot och att uppnå. För gymnasieutbildning
finns också programmål och kursplaner, vilka de nationella proven och betygen
relateras till.
En fristående skolas kvalitetsredovisning skall enligt förordningen innehålla
uppgifter motsvarande dem som anges för skolor i det offentliga skolväsendet.
Skollagens krav att utbildningen i en fristående skola skall ge kunskaper och
färdigheter som till art och nivå motsvarar skolformerna i det offentliga skolväsendet ger utrymme för att redovisa måluppfyllelsen i förhållande till den
inriktning och profil som skolan har.
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Analys och bedömning av måluppfyllelse
samt beslut om åtgärder
Allmänna råd
Kommunen, förskolan, fritidshemmet respektive skolan bör i sin kvalitetsredovisning
analysera de resultat som kommer fram i olika underlag och bedöma dem
i relation till de nationella målen, riktlinjerna och kraven i övrigt för området,
analysera hur faktorer som utgör förutsättningar respektive insatser och arbetsprocesser påverkat måluppfyllelsen,
basera sina beslut om åtgärder för att öka måluppfyllelsen på såväl avgränsade insatser och delresultat som den sammantagna informationen i kvalitetsredovisningen.
Kommunen bör
överväga åtgärder som har att göra med den egna styrningen och ledningen, kvalitetsarbetet, resurserna och organisationen av verksamheterna.
Förskolan, fritidshemmet och skolan bör
överväga åtgärder som i första hand grundas på personalens yrkeskompetens, erfarenheter och kunskaper, bl.a. utifrån forskning om pedagogiska
processer och lärande, ledning, organisation och resursanvändning.

Kommentarer
Det behövs ofta gemensamma diskussioner kring vad målen står för i den egna
praktiken. Ett stöd vid bedömningarna är jämförelser med resultat i andra, liknande verksamheter för att avgöra om man är på rätt väg eller hur långt man
kommit. I andra fall kan det vara lämpligt att formulera olika former av kriterier på vad som kännetecknar måluppfyllelsen, vilket bl.a. materialet BRUK1
ger exempel på.
Inom varje verksamhet är ledningens viktigaste uppgift att tillsammans med
arbetslagen, lärarna och övrig ansvarig personal analysera sambanden mellan
de strukturella förutsättningarna, det pedagogiska arbetet och måluppfyllelsen.
Arbetslaget, lärarna och annan personal skall i sin tur, utifrån de förutsättningar
1
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BRUK – för kvalitetsarbete i förskola och skola http://www.skolverket.se/

som råder, planera och genomföra ett arbete som tar sin utgångspunkt i barnens, elevernas eller de studerandes förutsättningar och behov. Genom att göra
sambanden tydliga mellan de strukturella förutsättningarna och det pedagogiska arbetet ökar kommunens respektive den enskilda verksamhetens möjligheter att fördela resurser efter behov och bedriva ett medvetet kvalitetsarbete,
inom ramen för de egna resurserna.
De analyser som de ansvariga gör i olika faser av kvalitetsarbetet eller i arbetet
med kvalitetsredovisningen kan inte i alla delar redovisas i det skriftliga dokumentet. Det viktiga är att ta upp de analyser och bedömningar som leder fram
till slutsatser i form av åtgärder. Förståelsen för varför man beslutar genomföra
en viss åtgärd ökar om det finns en ”röd tråd” i redovisningen.
Kommunen

En kommun kan ha flera olika system för sin verksamhetsplanering, budgetarbetet och andra inslag i styrningen av sina olika verksamheter. Alla kommuner och andra huvudmän lämnar också uppgifter till den nationella statistikinsamlingen. För kvalitetsredovisningen är många av dessa uppgifter relevanta
som nyckeltal eller indikatorer. Resultat från egna enkätundersökningar, tillsyn
eller inspektion är också vanliga och självklara att använda i kvalitetsredovisningen. Därtill kommer enheternas kvalitetsredovisningar.
Detta är sammantaget de underlag som i första hand skall analyseras och
bedömas i relation till nationella mål. I analysarbetet kan några ord vara vägledande: skillnader, tendenser, samband, orsaker.
Den självvärdering som ingår i analysarbetet gör det naturligt att ställa frågor
kring kommunens egna insatser. Har stödet till verksamheterna eller skolorna
varit tillräckligt? Är de givna förutsättningarna funktionella? Har planering och
ledning av kompetensutvecklingsinsatser fungerat som avsett? Etc.
Verksamhetsnivån

Ett grundläggande synsätt vid bedömningen av måluppfyllelse är att verksamheten i förskolor, fritidshem, förskoleklasser och skolor skall bidra till barnens
och elevernas utveckling och lärande, på det sätt och i den riktning som läroplanerna uttrycker. Eleverna i skolan skall minst nå godkända resultat motsvarande målen i läro- och kursplaner. Det pedagogiska arbetet påverkas av vilka
förutsättningar som finns för arbetet. Genom att betrakta något som antingen
en förutsättning för eller en arbetsprocess för att nå målen kan ledningen och
personalen pröva olika förklaringar till varför måluppfyllelsen är god eller mindre god. Används resurserna rätt? Finns det kompetensbrister? Finns det brister
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i det pedagogiska arbetet? Eller är det tvärtom den goda pedagogiska verksamheten som kan få stöd av andra processer och spridas? Även om faktorer som
barnens och elevernas bakgrund och individuella förutsättningar har betydelse
för hur det pedagogiska arbetet planeras och genomförs är det verksamhetens
sätt att fungera som visar hur väl den förverkligar de nationella målen.
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Ansvar och delaktighet
Allmänna råd
För att genomföra arbetet med kvalitetsredovisningen och öka delaktigheten
i kvalitetsarbetet är det viktigt att
alla som enligt skolförfattningarna, främst läroplanerna, ansvarar för att
förverkliga de nationella målen, på olika sätt aktivt medverkar i kvalitetsarbetet och i arbetet med kvalitetsredovisningen,
kommunen behandlar kvalitetsredovisningens underlag, utformning,
innehåll och slutsatser i lämpliga besluts- och samverkansorgan,
ansvarig chef för förskolan eller för fritidshemmet respektive rektor ser till
att beslut om kvalitetsredovisningens underlag, utformning, innehåll och
slutsatser behandlas i samverkansorgan som personal- och föräldramöten,
skolkonferens, skolans styrelse, elevråd, klassråd eller motsvarande,
varje verksamhetsenhet utarbetar och tillämpar rutiner för hur barns,
elevers och vårdnadshavares medverkan och delaktighet i arbetet med
kvalitetsredovisning skall säkras,
varje verksamhetsenhet utarbetar och tillämpar rutiner så att kvalitetsredovisningen är väl känd inom och utanför verksamheten och möjlig för alla
intresserade att ta del av.

Kommentarer
I förordningen anges att barnen i förskolan och vårdnadshavarna skall ges möjlighet att delta i arbetet med kvalitetsredovisning, medan lärare, övrig personal
och elever skall medverka i arbetet. I personalens ansvar för kvaliteten ligger att
planera och dokumentera det egna, arbetslagets, förskolans, fritidshemmets eller
skolans kvalitetsarbete. Personal medverkar också genom att utarbeta utvärderingsinstrument och genomföra utvärderingar. Genom att det finns nationella
mål för elevers inflytande och ansvarstagande är det också naturligt att de tar del
i arbetet med kvalitetsredovisning, bland annat genom att delta i utvärderingar,
enkätundersökningar etc. eller ge synpunkter på redovisningens utformning
och slutsatser.
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Kommunen

Om beslut kring kvalitetsredovisningen fattas i organ som har övergripande
ansvar för verksamhetens måluppfyllelse och utveckling blir förutsättningarna
bättre för att den blir ett levande dokument i den dagliga verksamheten. Bedömningarna och besluten om åtgärder kan kopplas till andra övergripande
beslut om exempelvis resurser, organisation m.m. I samverkansorganen, dvs.
politiska organ, skolors lokala styrelser, skolkonferenser, föräldraråd eller motsvarande, finns flera intressenter representerade som kan förankra arbetet i sina
respektive grupper.
Huvudmännen har i allmänhet egna webbsidor som gör dokument åtkomliga via Internet. Alla intresserade med tillgång till Internet kan hämta kvalitetsredovisningar för alla verksamheter inom en kommun om informationen
finns där. Det är en fördel om kvalitetsredovisningar från skolor med fristående
huvudman eller skolor med annan offentlig huvudman inom det geografiska
området också finns tillgängliga eller åtkomliga via denna webbsida. Det ger
kommuninvånare och andra intresserade överblick och insyn i hela den utbildningsverksamhet som finns i kommunen.
Publicering via Internet ställer dock vissa krav på kvalitetsredovisningarna
med hänsyn till bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).
Verksamhetsnivån

Då det gäller barnen i förskolor, familjedaghem och fritidshem och deras
vårdnadshavare är det ledningen och personalen som skapar förutsättningar
för delaktighet, genom att de får uttrycka sina uppfattningar i olika frågor om
verksamheten, arbetssätten etc. Vårdnadshavarna kan ges möjlighet att delta i
arbetet med kvalitetsredovisning både formellt och informellt. Innehållet och
underlaget kan diskuteras vid föräldramöten och de kan framföra synpunkter i
dagliga kontakter, via skriftliga enkäter eller i formella möten.
Skolor har också många olika kanaler för att engagera elever och föräldrar i
arbetet med kvalitetsredovisningen. Varje skola kan via egna undersökningar ta
reda på elevernas och föräldrarnas syn på olika aspekter av verksamheten, vilket
kan ge en god grund för bedömningen av måluppfyllelsen. I skolformsförordningarna finns regler för hur de formella samverkansorganen skall fungera och
vilka uppgifter de skall ha för att skapa delaktighet. Skolor kan också på olika
sätt bidra till att göra kvalitetsredovisningar kända och lätt tillgängliga genom
att behandla dem i klassråd och vid föräldramöten och publicera dem på egna
webbsidor eller i informationsblad.
Publicering via Internet ställer dock vissa krav på kvalitetsredovisningarna
med hänsyn till bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).
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Underlag
Allmänna råd
Det är viktigt att underlaget som samlas in för dokumentation och utvärdering
inom de olika verksamhets- och skolformerna har sin utgångspunkt i nationella
mål i skollagen, läroplanerna och kursplanerna, skolformsförordningarna och
förordningen om fristående skolor samt andra författningar som rör skolväsendet.
I sin kvalitetsredovisning bör kommunen, för varje verksamhets- respektive
skolform, kontinuerligt som underlag använda
kvalitetsredovisningar från de egna kommunala enheterna,
kvantitativ information, till exempel nyckeltal, andra statistiska uppgifter
och sammanställningar över förutsättningarna för verksamheterna,
sammanställningar av barnens, elevernas, föräldrarnas respektive personalens
och ledningens uppfattningar och värderande utsagor om verksamheten,
kvalitativ information, baserad på exempelvis intervjuer, iakttagelser,
dokumenterade utvärderingar eller beskrivningar av lednings- och arbetsprocesser,
externa bedömningar från t.ex. tillsyns- eller inspektionsutredningar.
Förskolan, fritidshemmet respektive skolan bör kontinuerligt, som underlag för
sin kvalitetsredovisning använda
kvantitativ information, till exempel nyckeltal, andra statistiska uppgifter
och sammanställningar över förutsättningarna för verksamheten, och, då
det gäller skolor, över resultaten enligt nationella prov och betyg eller andra
uppföljningar av kunskapsmålen,
sammanställningar av barnens, elevernas, föräldrarnas respektive personalens
och ledningens uppfattningar och värderande utsagor om verksamheten,
kvalitativ information, baserad på intervjuer, iakttagelser, observationer, dokumenterade utvärderingar eller beskrivningar av pedagogiska eller andra
arbets- och lärandeprocesser,
barnens respektive elevernas och personalens gemensamma utvärderingar av
måluppfyllelsen,
externa bedömningar från t.ex. tillsyns- eller inspektionsutredningar.
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Kommentarer
Underlag för den skriftliga kvalitetsredovisningen hämtas från exempelvis planerings- och budgetdokument, organisationsbeskrivningar, nationella eller lokala statistikkällor, ekonomiuppföljningar eller annan dokumentation. Skolverket ansvarar för den nationella uppföljningen av förskoleverksamheten,
skolbarnsomsorgen och skolväsendet. Insamlingen sker via Statistiska Centralbyrån, SCB. Denna statistik finns tillgänglig på Skolverkets webbsida. Statistiken omfattar uppgifter om organisation, resurser, kostnader och resultat. Bland
annat dessa uppgifter kan användas i kvalitetsredovisningen på lokal nivå.
Kommunen kan för sin kvalitetsredovisning av förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen behöva göra särskilda undersökningar då det gäller familjedaghem, öppen förskola och öppen fritidsverksamhet, eftersom dessa verksamheter inte har skyldighet att upprätta kvalitetsredovisning. Kommunen kan också göra övergripande enkätundersökningar för att exempelvis få veta hur
vårdnadshavarna eller eleverna inom en viss verksamhets- eller skolform bedömer kvaliteten.
Intervju- och enkätundersökningar ger underlag även för förskolans, fritidshemmets och skolans redovisning. Systematiska observationer, pedagogisk
dokumentation, kursutvärderingar, riktade utvärderingsprojekt, kollegieutvärderingar eller utredningar som någon utifrån eller personalen inom enheten
genomför är också användbara underlag.
Både intervjuer och enkäter kan vara lämpliga för att utvärdera exempelvis
måluppfyllelsen inom läroplanernas avsnitt om normer och värden, om arbetsmiljö, delaktighet eller resursernas kvalitet. En annan metod kan vara att arbetslaget eller personalen tillsammans med barnen respektive eleverna diskuterar
och enas om vad som fungerar bra eller mindre bra i det egna arbetet och
dokumenterar synpunkterna.
Sammanställningar av resultat på gemensamma kunskapsuppföljningar,
nationella ämnes- eller kursprov och betyg liksom statistik om fullföljda och
fortsatta studier är andra exempel på information om måluppfyllelsen i skolverksamheten. Även analyser av resultat utifrån diagnosmaterial och andra
systematiskt utvecklade material kan ge underlag. En övergripande fråga är vilka
”avtryck” arbetsprocesserna ger i fråga om barnens respektive elevernas utveckling och lärande. Hur vet arbetslaget i förskolan exempelvis att de arbetar så att
barnen upplever verksamheten rolig och meningsfull? Då det gäller förskolans
måluppfyllelse är det viktigt att beakta att det är verksamhetens måluppfyllelse
som skall bedömas, inte det enskilda barnet. Bedömningen av skolbarnsomsorgens måluppfyllelse i relation till skollagens mål om en meningsfull fritid och
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stöd i utvecklingen kräver andra typer av underlag än då det gäller skolans kunskapsuppdrag. Motsvarande gäller skollagens mål för förskoleverksamheten.
Med hänsyn till de ofta komplexa verksamheter som kravet på kvalitetsredovisning omfattar krävs ett allsidigt underlag för att få fram en rimlig helhetsbild.
Exempel på skolor som lyckats väl i sitt arbete med kvalitetsredovisning har
visat att det är en fördel om man redan i planeringen av en insats bestämmer
hur utfallet av denna insats skall fångas och redovisas. Kompletterat med kontinuerliga ”nyckeltal” kan uppföljnings- och utvärderingsarbetet på så sätt bli
avgränsat och systematiskt.
Siffror ger möjlighet att kort sammanfatta fakta. Men för att göra redovisningen användbar på det sätt förordningen om kvalitetsredovisning avser, dvs.
ge information och fungera för att ge vägledning i kvalitetsarbetet, räcker det
inte att enbart lämna statistisk information. Mycket i verksamheterna kräver beskrivande texter, t.ex. arbetsprocesser, organisation, utveckling och lärande. Utvärderingar som baseras på uppfattningar om verksamhetens kvalitet och som
kvantifieras, exempelvis vid användning av självvärderingsmaterialet BRUK2
eller enkätundersökningar, behöver kompletteras med beskrivande texter.
För alla verksamheters kvalitetsredovisning gäller att det finns bestämmelser
som är tvingande och som begränsar användandet av vissa uppgifter, främst i
sekretesslagen (1980:100, 7 kap.) och personuppgiftslagen (1998:204).

BRUK, Bedömning, reflektion, utveckling, kvalitet, ett nationellt kvalitetsindikatorsystem.
Skolverket, www.skolverket.se

2
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Bilaga
Begrepp
I de allmänna råden och kommentarerna används nedanstående begrepp med
angiven innebörd.
Analys: fördjupande genomlysning för att strukturera, skapa en helhetsbild, tol-

ka underlag och mål och söka framgångsfaktorer respektive orsaker till varför
man inte nått målen.
Barn: de som deltar i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg. Ibland även

de som går i förskoleklass.
Bedömning: värderande utlåtande över något, grundat på sakliga överväganden
och tydliga bedömningskriterier.
Elever: de som deltar i utbildning i grundskolan, den obligatoriska särskolan,

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, samt deltagare/studerande i vuxenutbildning/vuxnas lärande. Ibland även de som går i förskoleklass
Förskoleverksamhet: bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg och öppen

förskola.
Huvudman: den som anordnar utbildning i det offentliga skolväsendet.
Kvalitet: i vilken mån en verksamhet förverkligar nationella mål och svarar mot
nationella krav och riktlinjer eller andra mål, krav eller riktlinjer som är förenliga med de nationella, samt strävar efter att förbättras.
Kvalitetsarbete: sammanfattande benämning på insatser där kvaliteten och
möjligheter till förbättringar uppmärksammas och där förbättringsarbetet
planeras, genomförs och utvärderas i en kontinuerlig process.
Kvalitetsredovisning: ett dokument som upprättas för en viss verksamhet
enligt förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.
Måluppfyllelse: i vilken mån en verksamhet förverkligar nationella mål som

ställts upp för verksamheten.
Nationella mål, krav och riktlinjer: bestämmelser i skollag, läroplaner och

kursplaner, skolformsförordningar, andra lagar och förordningar.
Resultat: något (konkret eller abstrakt) som uppkommer genom att en viss

handling eller en viss insats fullbordas, ofta om något som kan värderas eller
mätas men även ett förändrat sätt att arbeta, t.ex. bättre sätt att samarbeta med
hemmen, etc.
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Skola: en av skolhuvudmannen bestämd organisationsenhet med verksamhet
i en skolbyggnad eller i flera närliggande skolbyggnader inom förskoleklassen,
de obligatoriska och frivilliga skolformerna och/eller vuxenutbildningen/vuxnas
lärande. I något fall används istället begreppet enhet för vuxenutbildning.
Skolbarnsomsorg: ett samlingsbegrepp för fritidshem, öppen fritidsverksamhet

och familjedaghem för barn som börjat skolan.
Skolformer: förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, särskolan och mot-

svarande i fristående skolor samt specialskolan, sameskolan och de skolformer
som anges nedan under vuxenutbildning/vuxnas lärande.
Verksamhet: används oftast som ett generellt begrepp om pågående arbete i alla

typer av organisationer men också mer specifikt om målinriktad pedagogisk
verksamhet i förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, ibland även om
förskoleklassen.
Verksamhetsformer: de olika formerna av förskoleverksamhet och skolbarns-

omsorg (se ovan).
Vuxenutbildning/vuxnas lärande: begreppen används omväxlande och båda

omfattar kommunal vuxenutbildning (grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning), särvux och svenskundervisning för invandrare, sfi.
Vårdnadshavare: de som har ansvar för sina barns fostran och utveckling. I tex-

ten används ibland begreppet föräldrar i stället för vårdnadshavare med synsättet att båda föräldrarna är engagerade i omsorgen om sina barn även om endast
en förälder är vårdnadshavare.
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några av skolverkets allmänna råd
med kommentarer
Allmänna råd och kommentarer för kvalitet i förskolan (SKOLFS 2005:10)
Skolverkets allmänna råd och kommentarer för individuella utvecklingsplaner
med skriftliga omdömen (SKOLFS 2009:16)
Skolverkets allmänna råd och kommentarer om kvalitet i fritidshem (SKOLFS
2007:35)
Skolverkets allmänna råd och kommentarer för arbete med åtgärdsprogram
(SKOLFS 2008: 25)
Allmänna råd och kommentarer för arbetet mot alla former av kränkande behandling (SKOLFS 2004:19)
Allmänna råd om kurser i gymnasiesärskolans nationella program
(SKOLFS 2002:1)
Allmänna råd om rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan (SKOLFS 2001:23)
Allmänna råd med kommentarer för öppen förskola Allmänna råd 2000:1
Allmänna råd med kommentarer för öppen fritidsverksamhet Allmänna råd
2000:2
Allmänna råd med kommentarer för familjedaghem Allmänna råd 1999

Offentligt tryck
Prop. 2004/05:11 Kvalitet i förskolan
Skr. 2001/02: 188 Utbildning för kunskap och jämlikhet – regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning
Skr. 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning
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Litteratur och stödmaterial
BRUK – för kvalitetsarbete i förskola och skola (www.skolverket.se)
SIRIS – Skolverkets informationsdatabas om kvalitet och resultat
(www.skolverket.se)
SALSA – Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser, med vars
hjälp grundskolor och kommuner kan analysera betygsresultaten när viss hänsyn tagits till skolors elevsammansättning (www.skolverket.se)
Att granska och förbättra kvalitet. Myndigheten för skolutveckling 2003.
(ISBN 91-85128-06-6)
Verktyg för utvärdering. En serie skrifter om utvärdering. Skolverket 1999.
(ISBN 91-89313-24-0, 91-89313-19-4, 91-89313-38-0, 91-89313-57-7,
91-89313-85-2, 91-89313-3)
Utvärdering i förskolan – frågor och svar. Skolverket 2002.
(ISBN 91-89314-90-5)
Vad gör det för skillnad vad skolan gör? Om skolors olikheter och deras betydelse för elevernas studieresultat. Skolverket 2005. (ISBN 91-85009-96-2)
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Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom
skolväsendet m.m.
1 § Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem skall årligen
upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kommunens kvalitetsredovisning skall
omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
Kommuners kvalitetsredovisningar för föregående kalenderår skall vara upprättade
senast den 1 maj.
2 § Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja kommunernas, skolornas, förskolornas och fritidshemmens kvalitetsarbete och därigenom bidra till att förverkliga
utbildningarnas nationella mål. Kvalitetsredovisningarna syftar även till att ge
information om verksamheten och dess måluppfyllelse.
Varje kommun skall sträva efter att göra kvalitetsredovisningar som upprättats för
verksamhet i kommunen kända och enkelt åtkomliga för var och en.
3 § I Kvalitetsredovisningarna skall innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse för
vilka åtgärder kommunen respektive skolan, förskolan eller fritidshemmet avser att
vidta för ökad måluppfyllelse.
I kvalitetsredovisningarna skall verksamhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten och utbildningens måluppfyllelse redovisas.
3 a § I kvalitetsredovisningen ska uppföljning och utvärdering av likabehandlingsplaner enligt 3 kap. 16 § diskrimineringslagen (2008:567) och planer mot kränkande behandling enligt 14 a kap. 8 § skollagen (1985:1100) redovisas
(2008:945).
4 § Skolans, förskolans och fritidshemmets kvalitetsredovisning skall utarbetas under
medverkan av lärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, deras vårdnads-havare och elevernas vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta i arbetet med
kvalitetsredovisning.
5 § Det som sägs om skolor i 1–4 §§ gäller även för sådana fristående skolor som
avses i 9 kap. 1, 8 och 8 b §§ skollagen (1985:1100), riksinternatskolorna och sådana särskilda resurscenter som anordnar utbildning enligt 10 kap. 3 a § skollagen.
Det som sägs i 1–3 §§ om skyldighet för en kommun gäller också i tillämpliga delar
för andra huvudmän inom det offentliga skolväsendet.
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Skolverkets allmänna råd för kvalitetsredovisning riktar
sig till ledning och personal på kommunal nivå respektive på verksamhetsnivå och till övriga huvudmän och
skolor med skyldighet att årligen upprätta en skriftlig
kvalitetsredovisning.
De allmänna råden följs av kommentarer och syftar till
att ge stöd och vägledning i att ta fram och strukturera
innehållet och vad som bör tas upp. Kvalitetsredovisning som en del i ett systematiskt kvalitetsarbete och
hur barn, elever och vårdnadshavare bör göras delaktiga behandlas också.
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