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Sammanfattning 

Det offensiva kvalitetsarbetet i skolan studerades i detta arbete 

avseende kunden i centrum. Genom en kvalitativ fallstudie 

innehållande en enkät och studier av styrdokument har Samernas 

utbildningscentrum i Jokkmokk studerats rörande om eleverna är nöjda 

med utbildningen eller ej samt hur utbildningen kan utvecklas. De 

öppna frågorna i enkäten fokuserade på områden vilka är betydelsefulla 

för att lärande ska kunna ske på ett optimalt sätt. Studien visade att 

eleverna var nöjda med lärarinsatsen och sitt eget kunskapsförvärvande. 

Vidare hade eleverna god insikt i hur de kan använda sig av sina studier 

och en önskan att studera vidare. Inflytandet och tillgängligheten var 

eleverna missnöjda med. För att förbättra elevernas studiesituation 

föreslogs att eleverna får ett reellt inflytande över sin studiesituation 

och att kommunikationen förbättras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

In the centre of this study about Total Quality Management was the 

customer. Through a qualitative case-study containing studies of policy 

documents and a blank at Samernas utbildningscentrum in Jokkmokk 

has the pupils´ satisfaction with their education been studied. The 

questions in the blank were based on up-to-date research and literature 

concerning quality work within and outside school. Focus was on 

factors meaningful for optimal learning. The study´s result was that the 

pupils were satisfied with the work of the teacher and their own 

learning. Furthermore, the pupils understood how they can use their 

inherited knowledge and they have a desire to progress even more 

through education. The influence and the availability were areas of 

great dissatisfaction. To improve the situation for the pupils´ work 

actions should take place increasing the pupils´ influence and make 

communication better. 
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1. Inledning 
För att kunna utveckla en organisation och nå de uppsatta målen krävs det att flera 

komponenter uppfylls. Den del som ses som den absolut centrala inom offensiv 

kvalitetsutveckling är att sätta kunden i centrum. Eftersom vi alla är kunder förstår de flesta 

av oss att detta är av vikt (Söderlund, Magnus, 1997). En kund är traditionellt sett den som 

betalar för en vara eller en tjänst, dock är detta inte fallet i alla kontexter, exempelvis när det 

handlar om elever (Sörqvist, 2000). En verksamhet måste ha vetskap om vilka kunder den har 

och vill skapa värde för (Bergman & Klefsjö, 2012) och i skolans fall är det inte bara elever 

som är kunder utan även vårdnadshavare, samhället, kommunen och framtida arbetsgivare 

(Ljungberg & Larsson, 2012; Bergman & Klefsjö, 2012). 

En verksamhet ska ringa in kunden med dess behov och se till att tillfredsställa behoven, helst 

ska de överträffas, för att kunna sätta kunden i centrum (Bergman & Klefsjö, 2012). Dessa 

behov kan verksamheten få reda på genom olika sätt, till exempel genom att fråga kunden 

eller att försöka tänka sig in i kundens situation. Eftersom kundens behov är centrala för att 

verksamheten ska kunna utvecklas kvalitetsmässigt måste dessa behov synliggöras och 

aktualiseras för samtliga inom verksamheten (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Att utvecklas på olika plan är anledningen till att gå en utbildning, förutom den lagstadgade 

skolplikten, och enligt skollagens nya skrivning ska undervisning bygga på beprövad 

erfarenhet och vetenskap (riksdagen.se). Utbildning ger ökad konkurrenskraft, en likvärdig 

skola som kompenserar skillnader i levnadsförhållanden i övrigt, att det demokratiska 

samhället kräver att vi förstår hur samhället fungerar samt att det enligt studier visar att ju mer 

vi utbildar oss, desto bättre är det för folkhälsan (Kornhall, 2014).  

Utbildningar, vilket skolor av olika slag erbjuder, är en av alla de tjänster som kunder i 

Sverige kommer i kontakt med; år 1970 utgjordes Sveriges BNP till 70 % av tjänster 

(Bergman & Klefsjö, 2012). Det är ett stort antal kunder som kommer i kontakt med 

utbildningstjänsterna i Sverige. Under år 2016 studerade 900 000 i olika studieförbund eller 

folkhögskolor (Folkbildningsrådet, 2017) och i den kommunala vuxenutbildningen studerade 

år 2015 nästan 215 000 elever (Skolverket, 2017). Under läsåret 2011/12 blev nära 70 000 

examinerade på grund- och avancerad nivå vid Sveriges universitet och högskolor 

(www.scb.se). I och med det fria skolvalet finns redan på förskolenivå möjlighet att välja 

skola vilket leder till ökad konkurrens skolorna emellan och på vuxennivå finns bland andra 

yrkeshögskolor, högskolor och folkhögskolor vilka ska locka kunder till sig.  

Den viktigaste samhällsfunktionen vi har är skolan och detta manifesteras i och med 

skolplikten vilken ger alla rätten och skyldigheten att gå i grundskola (Kornhall, 2014). Under 

läsåret 2015/16 gick över 985 000 elever i grundskolan i Sverige (Skolverket, 2017) och ingen 

annan verksamhet har så många människor på plats tillsammans under så lång tid (Kornhall, 

2014). En skola behöver elever för att kunna fylla sin funktion. Detta till trots verkar det 

finnas de som glömmer att skolan först och främst är till för eleverna, det vill säga skolans 

kunder; Jörbeck och Levén (2003) påtalar självklarheten med att skolan är till för eleverna 

och att vi måste påminnas om detta självklarheten till trots. 
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Arbetet med offensivt kvalitetsarbete torde ligga i samtliga skolors intressen, oavsett ålders- 

eller kunskapsnivå, för att skapa ett bättre utbud med högre kvalitet för alla kunders skull. 

Studiens bidrag är att bidra till och uppnå en större kunskap i kundorientering i skolan och hur 

skolan kan arbeta för att förbättra utbildningen och därigenom kvalitetsutveckla 

verksamheten. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att uppnå och bidra till en fördjupad kunskap kring kundorientering i en 

specifik skolverksamhet samt att se hur denna verksamhet kan skapa högre 

kundtillfredsställelse.  

Frågeställningarna är: 

*Är eleverna nöjda eller missnöjda med sin utbildning och på vilket sätt yttrar detta sig? 

*Hur kan utbildningen förbättras och anpassas bättre för eleverna och därigenom 

kvalitetsutvecklas? 

 

1.2 Avgränsningar 

Arbetet har ägnat sig åt att studera enbart en skola bland många, nämligen Samernas 

utbildningscentrum med dess duodji/sameslöjdutbildningar, och enbart ett urval av alla de 

faktorer vilka kan vara betydelsefulla för att en utbildningstjänst kan anses ultimat finns 

representerade. Faktorerna för en god utbildningstjänst är kontextbundna; exempelvis är 

individuppsättning och geografisk plats sådant som påverkar. Studien kan dock användas helt 

eller delvis om anpassning sker utifrån rådande omständigheter. 

 

 

 

 
 

 

 



3 
 

2. Teori 

 

2.1 Total Quality Management (TQM) 

Total Quality Management, TQM, betonar den totala kvaliteten i alla delar av en verksamhet; 

Bergman och Klefsjö (2012) kallar TQM för offensiv kvalitetsutveckling. Det offensiva 

arbetet inriktat mot ständiga kvalitetsförbättringar krävs för att åstadkomma hållbara resultat 

(ibid.).  Att uppnå största möjliga kundvärde i alla led till lägsta möjliga kostnad är avsikten 

med kvalitetsarbetet (Sörqvist, 2000, s 13). 

En definition av arbetet med offensiv kvalitetsutveckling är när en verksamhet ständigt 

strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta 

möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och 

som har fokus på organisationens processer. (Bergman & Klefsjö, 2012, s 38). Kvalitet kan 

också definieras som förmåga att uppfylla kundernas behov och förväntningar (Sörqvist, 

2000, s 11). 

Kvalitetsutveckling bygger på en helhetssyn där kulturen blir formad, genomsyrad, av 

grundläggande värderingar. Vidare måste ledningen ge engagemang, resurser och ett starkt 

stöd för att förbättringsarbetet ska få genomslagskraft (Bergman & Klefsjö, 2012). Därtill 

behöver ledningen ha insikt i att förbättringsarbetets resultat kan komma att ta tid innan det 

blir synbart framgångsrikt. Ledarskapet har en central roll i och med denna helhetssyn (ibid.). 

 

2. 2 Hörnstensmodellen 

De mest centrala delarna i TQM är samlade i hörnstensmodellen där alla delar är beroende av 

varandra och utgör en helhet. Enligt Bergman och Klefsjö (2012) kan de centrala delarna i 

offensiv kvalitetsutveckling beskrivas som ett ledningssystem. 

 

 

Figur 2.1 Hörnstensmodellen (Fritt från Bergman & Klefsjö, 2012, s 40.). 
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2.2.1 Sätt kunderna i centrum 

I allt förbättringsarbete är det av vikt att förstå sina kunder och ha deras bästa samt deras 

behov, förväntningar och kundens bedömning av utfallet efter köpet i fokus; utifrån detta 

värderas kvaliteten på de produkter som levereras till kund (Söderlund, 1997). Kunderna är 

både externa och interna skriver Bergman och Klefsjö (2012). Enligt Sörqvist (2000) finns de 

interna kunderna i alla processer i verksamheten; de externa kunderna är användare, samhälle, 

ägare och köpare i samtliga led. Bergman och Klefsjö (2012) skriver att medarbetare som gör 

ett bra arbete och känner tillfredsställelse med detta skapar kunder som är nöjdare. Det spelar 

ingen roll i vilken verksamhet kunderna finns; förbättringsarbetet är universellt (Ivarsson, 

2005). 

För att göra kunderna nöjdare menar Söderlund (1997) att kunskap behövs om vad det är som 

påverkar kundtillfredsställelsens nivå; vidare är kundtillfredsställelsen varierande beroende på 

individ och dennes särskilda situation varför kundens känsla, eller bedömning, inte kan ses 

som felaktig oavsett vad omständigheterna kan tyckas visa för en betraktare. Beroende av 

detta är det svårt att i objektiva ordalag beskriva vad en nöjd kund är för något. Beteendet hos 

kunden påverkas av det denne känner; att söka efter de faktorer som ligger bakom nöjdheten 

hos kunden är därför angeläget (Söderlund, 1997). 

Kunderna kan knytas närmre och därmed ges möjligheterna att öka kundnöjdheten genom 

användning av Kanomodellen skriver Bergman och Klefsjö (2012). I Kanomodellen delas 

kundbehov in i tre huvudgrupper; basbehov, uttalade behov och omedvetna behov (ibid.). 

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver basbehoven som de behov som är nödvändiga för att 

inte missnöje ska uppstå och de är så självklara att de inte ens går att ta reda på via 

kundfrågor. De uttalade behoven är däremot sådana behov som kunden upplever som viktiga 

och som kunden förväntar sig fortsätter Bergman och Klefsjö (2012).  Slutligen är de 

omedvetna behoven de som kunden inte inser att den behöver och om dessa omedvetna behov 

tillgodoses är chansen stor att kunden blir så pass nöjd att lojalitet uppstår hos kunden för 

verksamheten (ibid.). Egentligen är det inte kundtillfredsställelsen i sig som är intressant för 

en verksamhet utan vilken ekonomisk effekt som kundnöjdheten har för företaget enligt 

Sörqvist (2000). Sörqvist (2000) framför vidare att det hävdas att det som egentligen ska 

mätas är lojaliteten och handlingarna hos kunderna, inte deras uppfattningar.   

 

2.2.2 Engagerat ledarskap 

Bergman och Klefsjö (2012) beskriver att ett bra ledarskap handlar om att få medarbetare att 

känna sig nöjda och stolta över sitt arbete; det engagemang som ledaren visar bidrar till, och 

är en förutsättning för, organisationens utveckling och fortsatta resultat. Att inte skapa 

delaktighet hos medarbetarna leder till större risk att inte lyckas med kvalitetsarbetet menar 

Bergman och Klefsjö (2012). Ledaren måste skapa de förutsättningar som behövs för att alla 

ska arbeta engagerat och gemensamt i samma färdriktning (ibid.). 

Medarbetarna uppfattar och känner situationen på olika sätt vilket gör att alla ser olika på det 

meningsfulla med kvalitetsarbetet; att ge information om förändringsprocessen är självklart 
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men kanske inte tillräckligt; för att det ska kunna bli meningsfullt måste det finnas ett givande 

och tagande i kommunikationen (Heide, M., Johansson, C. & Simonsson, C., 2005). 

Respekten för människan, den lärande organisationen och ständiga förbättringar ska finnas i 

ledningens filosofi enligt Runebjörk och Wendleby (2013). 

 

2.2.3 Arbeta med processer 

Ledningen i flertalet verksamheter har insett att processorientering är viktigt för att nå 

framgång menar Bergman och Klefsjö (2012). Vidare skriver Bergman och Klefsjö (2012) att 

processorientering påverkar sättet som verksamheten styrs, utvecklandet av organisationen 

samt hur man arbetar. Dock bör fokus ligga på få, men viktiga, processer; främst 

huvudprocesserna (ibid.). Huvudprocesserna är de som realiserar, står i centrum för, 

verksamhetens affärsidé som gör att verksamheten existerar och som krävs för att framgång 

ska kunna nås (Ljungberg & Larsson, 2012). Dessa huvudprocesser ger tillsammans en helhet 

av verksamheten.  

Utan standardisering går det inte att förbättra en process och enligt Liker (2009) har The 

Toyota Way standardiserade arbetssätt som en av sina affärsprinciper då det anses vara en 

viktig del i arbetet med att skapa kvalitet. Standardisering ger ett bättre lagarbete då 

medarbetarna får en gemensam plattform med exempelvis regler och terminologi (ibid.). 

 

2.2.4 Basera beslut på fakta 

I TQM är det centralt att beslut som tas baseras på fakta; dessa beslut ska vila på fakta som är 

underbyggda och baserade på reell kunskap (Bergman & Klefsjö, 2012). Analyser ska göras 

och slutsatser ska tas från den insamlade datan (ibid.). 

  

2.2.5 Arbeta ständigt med förbättringar 

Arbetet med ständiga förbättringar är ytterligare en viktig del i TQM eftersom kundkraven 

ständigt utvecklas i takt med andra omständigheter; enligt Bergman och Klefsjö (2012) ska 

kundernas behov tillgodoses med mindre resurser för att gynna både kund och verksamhet. 

Förbättringscykeln PGSL Planera-Gör-Studera-Lär eller på engelska PDSA Plan-Do-Study-

Act är symbolen för arbetet med ständiga förbättringar (ibid.). 

 

2.2.6 Skapa förutsättningar för delaktighet 

Det framgångsrika kvalitetsarbetet arbetar med att skapa delaktighet för att medarbetarna ska 

kunna påverka arbetsprocesser och beslut. Bergman och Klefsjö (2012) fortsätter med att 

skriva att det är viktigt att kommunicera, delegera och utbilda för att skapa delaktighet hos 

medarbetarna. Yukl (2012) lyfter tre viktiga faktorer för att få medarbetare motiverade. Först 

och främst är det viktigt att uppgiftsresultat medvetandegörs för medarbetarna, för det andra 
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ska medarbetarna sätta gruppen före egenintresset och slutligen ska medarbetarnas övriga 

behov aktiveras. 

 

2.3 Kunden 

Traditionellt sett är kunden den som betalar för något, men synsättet är inte gångbart i flertalet 

situationer, till exempel när det gäller elever, enligt Sörqvist (2000). Sörqvist (2000) fortsätter 

med att beskriva att kunden kan definieras på olika sätt, dels är kunden en mottagare av en 

produkt men dels är kunden den som är anledningen till att en verksamhet över huvud taget 

finns till. Definitionen Sörqvist har om kunden är alla som på något sätt påverkas av 

verksamheten eller de varor och tjänster som produceras och tillhandahålls (Sörqvist, 2000, s 

29). 

Det finns både externa och interna kunder och enligt Sörqvist (2000) är de interna kunderna 

medarbetarna som dagligen påverkas av verksamheten, dock är också ledningen och 

leverantörer interna kunder; de externa kunderna är alla de som berörs av produkter och 

verksamhet vilket ger en stor mängd av kunder vilka kan vara både konsumenter och 

organisationer, dock skiljer sig beteendet dem emellan åt.  

Bergman och Klefsjö (2012) menar att de externa kunderna är de personer eller organisationer 

som en verksamhet är till för. Bergman och Klefsjö (2012) skriver vidare att det är bra att ha 

ett samlingsbegrepp på alla kunder; dock måste det finnas svar på vilka kunder det är som 

verksamheten har och vill skapa värde för. Till exempel kan det finnas flera kunder till skolan 

i form av elever, samhället, framtida arbetsgivare, kommunen och föräldrar (Bergman & 

Klefsjö, 2012; Ljungberg & Larsson, 2012).  

I och med att kundbegreppet börjat införas i skolan kan förvirring och konflikter uppstått i hur 

man ska arbeta med och bemöta eleverna; ett motsatsförhållande kan bli resultatet när fokus 

på det demokratiska uppdraget ska ske parallellt med ekonomiska syften (Edling & Mooney 

Simmie, 2014).  

 

2.3.1 Nöjda elever 

Woo (2015) har studerat hur eftergymnasial privat utbildning i Hong Kong kan konkurrera 

om kunderna både lokalt och internationellt. Enligt Woos (2015) doktorsavhandling leder 

lärarkvalitet till studenternas tillfredsställelse och att studenternas tillfredsställelse i sin tur ger 

lojala studenter och en positiv bild av skolan. Förut sågs utbildning som en service och inte 

som nu som en rörelse vilken kräver en affärsmässig relation med studenterna (ibid.). 

Clipa, Mihalache och Serdenciuc (2016) har i en enkätstudie av tonåringar i Rumänien 

kommit fram till att elevers tillfredsställelse ökar om de klarar av skolarbetet på ett bra sätt, 

om familjen är positiv och engagerad i skolan och om läraren upplevs engagerad och 

uppmuntrande; eleverna vill bli lyssnade till och veta att deras synpunkter tas på allvar. På 

samma sätt minskar elevens tillfredställelse om ovan nämnda faktorer är negativa (ibid.). 

Rädsla för misslyckanden och missnöjdhet hänger samman liksom det motsatta; lyckanden 
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och nöjdhet enligt Cock och Halvaris (1999) artikel som bygger på en undersökning gjord i en 

grundskola i Nordnorge. Motivation, konsekvenser och aktivitet är viktiga faktorer för 

utveckling inte bara för den som förvärvsarbetar utan också för den som utbildar sig (Selberg, 

2001).  

Jörbeck och Levén (2003) skriver om hur man ska arbeta framgångsrikt i olika skolor med 

kvalitetsarbetet, arbetssätt och organisation för att stimulera utvecklingen av lärandet. En 

kontinuerlig dialog är viktig att föra bland alla inblandade i skolan, därtill trycker författarna 

på att en gemensam grund såsom ett motto eller en värdegrund som tagits fram av både elever 

och personal, att utgå ifrån är viktig då den bildar basen för det fortsatta utvecklingsarbetet 

med till exempel profilering, programutbud, utvärderingar och regler (ibid.). 

Alla elever har rätt att få den stimulans och ledning som behövs för att kunna utvecklas 

personligt och i sitt lärande så mycket som möjligt, i enlighet med utbildningens mål, utifrån 

sina förutsättningar och behov (Lindholm, 2012).  Förutom att det är en demokratisk, 

mänsklig rättighet så är involverande i ämnet också nödvändig för att elever ska kunna lära 

sig; delaktigheten är nödvändig för resultaten och kvaliteten i lärprocessen och för elevernas 

välbefinnande (Utbildningsdepartementet, 2003). Selberg (2001) skriver att arbete som utförs 

tillsammans med eleverna och kommunikation är en del av en god lärandemiljö.   

Lärande handlar om ett slags inre skapande där vi människor förändrar vår förståelse av vår 

omvärld och hur vi ska agera i denna och hur vi minns; detta skapande har elevernas behov 

och erfarenheter som utgångspunkt (Selberg, 2001). Ökad trivsel och meningsfullhet är 

resultatet hos de elever som har mer inflytande än de elever som har mindre inflytande (ibid.). 

Håkansson (2013) menar att inflytande skapar förståelse och mening samt bidrar till lärandet 

vilket är det centrala i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Elever jämställs med arbetstagare i arbetsmiljölagen (AML) avseende de skyddande reglerna i 

lagen (Lindholm, 2012). Inflytande och ansvar ska eleverna ha över den kulturella, fysiska 

och sociala skolmiljön samt över själva utbildningen i enlighet med Skollagen och det kan 

handla om att exempelvis arbeta mot mobbning, kränkande behandling, skolans regler, 

traditioner, fester, skolgård, lokaler, läromedel, läxor, schema, innehåll, arbetsformer och 

arbetssätt (ibid.)). Rosvall (2017) menar att elevernas inflytande och erfarenheter ska tas 

tillvara enligt forskning och styrdokument; detta till trots är det vanligast att undervisningen 

tar sin utgångspunkt från läroboken. Lindholm (2012) skriver att äldre elever ska kunna 

påverka när det gäller vilken personal som ska jobba på skolan och hur skolans resurser ska 

användas. 

Enligt Skolverkets undersökningar vill högstadiet och gymnasiets elever ha inflytande över 

arbetssätt, det de lär sig, läxor och prov, skolmat, skolmiljö och regler och flickor vill ha mer 

inflytande än pojkar (Utbildningsdepartementet 2003). Enligt Utbildningsdepartementet 

(2003) brukar det vara svårt att få vuxenstuderande att engagera sig i olika områden vilka har 

med inflytande att göra, till exempel elevråd, eftersom de ofta vill prioritera sina studier då de 

för det mesta vill avsluta dem så fort som möjligt beroende av att de kan ha ansträngd 

ekonomi, familj och arbete vid sidan av studierna. 
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2.3.2 Vuxenstuderande 

Många av de som studerar som vuxna kan känna oro inför inlärningssituationen och tänka 

negativa tankar vilket kan bero på minnen från tidigare skolgång; de som har besvikelser som 

erfarenhet från skolan har större oro än andra och de med störst oro har varit utsatta för grov 

förnedring (Rogers, 2003). En del vuxna ser behovet av att utbilda sig som en konflikt med 

det som de har nu; det nuvarande med övertygelser och inrotade föreställningar blir utmanat 

av att det behövs ny kunskap och nya färdigheter (ibid.). Osäkerheten som en elev känner är 

ett hinder för inlärningen och undervisande lärare behöver bland annat därför hjälpa till med 

att få oron att försvinna så fort som möjligt (ibid.).  

Vuxna elever har olika förväntningar på vad kursen ska innehålla och hur undervisningen ska 

gå till och därtill finns fördomar om att äldre elever är ”för gamla” (Rogers, 2003). Larsson 

(2013) menar att vuxnas kontext är på ett helt annat plan än yngre människor i och med de 

livs- och arbetssituationer de har gått igenom. Hedin och Svensson (2011) skriver att 

vuxenstudier ska bygga på de erfarenheter eleverna bär med sig vilket ger olika slags 

pedagogiska modeller att utgå ifrån, till exempel praktikfall, tidningsartiklar, film- och 

videoinspelningar av olika slag vilka analyseras, experiment, skönlitteratur och 

verklighetsbaserade problem.  

Enligt Lindholm (2008) är skillnaderna, mellan barn och vuxna, bland annat att den vuxna har 

ett abstrakt tänk vilket barn saknar och vuxna måste ta längre tid på sig för att få in kunskapen 

i det system av erfarenheter som redan finns eftersom reflektion, sammanvägning och 

komplettering sker mellan tidigare kunskaper med det nya. Ännu en skillnad är att en vuxen 

kan avbryta sina studier av olika orsaker medan ett barn inte har det alternativet (Rogers, 

2003). 

Hedin och Svensson (2011) skriver att relationen mellan vuxenstuderande och lärare är 

speciell då det kommer till självvalt innehåll, oberoende tänkande i lärandet och 

understödjande av självständighet; det handlar om att använda denna relation, där 

mentorskapet betonas av allt fler vuxenutbildare, och relationen de studerande emellan till att 

underlätta lärandet. Det centrala i modern vuxenpedagogik är att lära sig att lära sig själv, inte 

att någon lär ut ett speciellt innehåll (ibid.).  

Marton m fl (2000, refererad i Hedin & Svensson, 2011) har i en engelsk studie av 

universitetsstuderande visat att det finns fyra olika grupper av studenter. I dessa grupper 

återfanns de som var inriktade på att tillgodose sina intellektuella intressen eller skaffa sig 

akademiska betyg, de som ville självförverkliga sig och bevisa sin kompetens, de som 

studerade för att få ha en rolig tid i livet samt de som ville använda utbildningen för att klara 

av ett specifikt yrke eller få kompetens för att få ett särskilt yrke (Marton m fl, 2000, refererad 

i Hedin & Svensson, 2011). 

Hård af Segerstad, Klasson och Tebelius (2007) menar att vuxenutbildningens syfte 

visserligen är att bidra till personlig bildning och utveckling men också att främja 

samhällsutvecklingen med exempelvis ökad välfärd och tillväxt, vara en ”andra chans” till 

den som inte har utbildning som räcker till samt för att utbildningsklyftor i samhället ska 

kunna utjämnas.  
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Undervisningsmetoden har stor betydelse för inlärningen och det gäller att ha variation på 

uppgifter och hur dessa framställs och arbetas med, anknytning till verkligheten gör att 

eleverna lär sig snabbare, tempot som momenten gås igenom måste varieras efter gruppens 

sammansättning, förstärk det du lär ut genom att börja från grunden och repetition, beröm när 

det blir rätt, använd de vuxnas erfarenheter i gruppen, fånga elevernas uppmärksamhet, ge 

eleverna verktyg i studieteknik och sätt kursdeltagarna i centrum (Rogers, 2003). Elevernas 

uppträdande mot varandra och läraren påverkas av lärarens egen personlighet; hur läraren 

uppfattas och arbetar i klassrummet (Rogers, 2003). 

Enligt Hedin och Svensson (2011) börjar en planerad utbildning innan deltagarna träffas då en 

förhandsvision av den kommande kontexten byggs upp personligen hos var och en av 

individerna vilken kommer sig av tidigare erfarenheter och inhämtad information från olika 

håll. Tillkommer gör introduktionen av utbildningen, själva undervisningsperioden med dess 

avslut samt användningen av kunskapen (ibid). 

 

2.4 Motivation 

Omotiverade medarbetare ger inget bra resultat och ett av ledningens uppdrag är att göra 

medarbetarna motiverade (Hein, 2012). Samma sak gäller för skolan; utan motivation kan 

ingen inlärning ske och det gäller för undervisande lärare att hålla motivationen uppe hos 

eleverna; det räcker inte att elever bara kommer i kontakt med ett visst ämne vilket en del 

lärare anser (Rogers, 2003). Skaalvik och Skaalvik (2016) menar att motivation hos eleverna 

är förutsättningen för att skolan ska utvecklas och att optimalt lärande ska kunna finnas. 

Lärarens motivation i arbetet och tro på sin egen kompetens har stor inverkan på bland annat 

elevernas lärande, trivsel, tillhörighetskänsla och hur pass mycket utredningar som görs på 

eleverna avseende specialundervisning (ibid). 

Ju mer engagemang en kund har, desto viktigare är objektet (eller produkten, ämnet et cetera, 

författarens kommentar) och därmed vill kunden ta reda på mer om detsamma och detta är ett 

motivationsrelaterat tillstånd hos individen (Söderlund, 1997). Enligt Skaalvik och Skaalvik 

(2016) kan eleverna i takt med åldern förlora sin motivation eftersom de upptäcker att de 

jämförs med andra både av sig själva och av andra, deras behov av autonomi, frihet och social 

tillhörighet ökar samt att det emotionella stödet minskar i och med att antalet lärare ökar.  

Skaalvik och Skaalvik (2016) visar på flera teorier om motivation dock finns flera 

gemensamma nämnare dem emellan, till exempel att teorierna utgår från elevernas egen 

uppfattning om sig själva och trycker på det viktiga med att eleverna har en positiv självbild 

för att det ska finnas motivation. Därtill är det gemensamt att undervisningen ska anpassas 

efter individernas förutsättningar för att kunna motivera samtliga elever (ibid). Dessutom 

förstärker och kompletterar teorierna varandra beroende av kontext, individer och grupper.  

Anledningarna till att en vuxen studerar är skiftande, till de yttre motivationskällorna hör, 

enligt Rogers (2003) att få befordran, ny karriär, högre lön och fortbildning. De inre 

motivationskällorna är nya kunskaper som ger nya kontakter, skapandet av en ny identitet och 
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att åtgärda en brist; det finns dock alltid de som studerar för att de finner glädje i lärandet 

(ibid). 

 

2.5 Tjänstekvalitet  

Enligt Bergman och Klefsjö (2012) är tjänster att skilja från varor då de inte är lika konkreta 

vilket ger svårigheter med att mäta, förklara och specificera vad en tjänst egentligen 

innehåller. Vidare deltager kunden ofta i att skapa tjänsten och tjänsten kan inte transporteras 

eller lagras då den ofta blir skapad och konsumerad samtidigt i det så kallade Sanningens 

ögonblick (ibid.). En kund köper ofta en helhet där flera deltjänster ingår och helheten är det 

som värderas; tjänsterna blir inte något synbart fysiskt då de består av processer och 

aktiviteter vilket gör att de inte kan provas innan köp (ibid.). En kund gör jämförelser med det 

den förväntade sig och det den fick när ställning ska tas till den upplevda kvaliteten 

(Ljungberg & Larsson, 2012; Söderlund, 1997). 

Det finns flera dimensioner av tjänster, enligt Zeithaml (1990, refererad i Bergman & Klefsjö, 

2012): 

*pålitlighet vilket handlar om resultatets jämnhet; precision och punktlighet. 

*trovärdighet; leverantörens pålitlighet. 

*tillgänglighet; öppettider, läge samt möjligheten att få tag på leverantören på olika vis. 

*kommunikationsförmåga; att kunna prata så att kunden förstår. 

*tjänstvillighet; hur beredd leverantören är att hjälpa kunden. 

*artighet; det vill säga uppförande. 

*inlevelseförmåga; att kunna känna empati med kunden och dess situation. 

*omgivning; lokaler och utrustning. 

Bergman och Klefsjö (2012) skriver att dimensionerna i mångt och mycket är kopplade till 

det förtroende kunden känner för leverantören av tjänsten och att det förutom dimensionerna 

är viktigt att se vilket innehåll och vilken utformning tjänsten har samt ifall innehållet 

motsvarar eller överträffar det kunden vill ha. Dimensionerna är olika viktiga utifrån vilken 

produkt som erbjuds och kundgruppernas olika önskemål (ibid.). Dessa önskemål måste 

undersökas och tillåtas ta stor plats och att kundgruppernas behov är olika beroende av, bland 

annat, vilken form av tjänst det handlar om (ibid.). Ljungberg och Larsson (2012) beskriver 

att dimensionerna reducerats till fem, nämligen påtaglighet, pålitlighet, tjänstvillighet, 

försäkran och empati (Grönroos, 2008, refererad i Ljungberg & Larsson, 2012).  

Bergman och Klefsjö (2012) menar att det, till exempel, inte behöver vara så allvarligt om det 

vid undervisningen inte går att svara på alla frågor en kund har utan att det istället är viktigare 

att kunna kommunicera. Ljungberg och Larsson (2012) menar att en offensiv verksamhet 



11 
 

identifierar de egna kvalitetsdimensionerna och utgår från dem när mätningen av kundnöjdhet 

genomförs eftersom resultatet ska användas för att göra åtgärder samt att mätningen måste ske 

på sådant som är värt att mäta.  

En komplexitet med utbildningar är att det kan ta lång tid från det att kunskapen förvärvats till 

det att den används och syftet med utbildningen uppfylls. Detta gör att en elevs 

tillfredsställelse med utbildningen är svår att mäta menar Ljungberg och Larsson (2012). 

Vidare menar Ljungberg och Larsson (2012) att om en kund är lojal eller ej kan spela en 

avgörande roll på graden av nöjdhet hos kunden tillsammans med personkemi och 

kundengagemang. 

 

2.6 Skolförbättring 

Att alla är delaktiga är viktigt för att ett förändringsarbete ska fungera i skolan (Fowelin, 

2012). 

De tre avgörande vägmärkena för att förbättra skolan är enligt omfattande forskning skriver 

Håkansson och Sundberg (2016): 

*positionsbestämning där styrkor och svagheter i undervisningens kvalitet samt elevers 

lärande preciseras; utan en karta av var skolan befinner sig nu kan skolan inte utvecklas 

positivt 

*navigering krävs för att hålla fast vid hållpunkter och målsättningar men också för att göra 

justeringar då hinder uppstår 

*resultatuppföljning med avstämningar; var är vi nu samt framåtsyftande innehåll 

Håkansson och Sundberg (2016) fortsätter med att beskriva de fem principerna för dessa ovan 

nämnda riktmärken vilka leder till utmärkt skolutveckling och dessa är: 

*långsiktighet för att skapa förändringar på djupet som håller över tid 

*systematik baserade på vetenskaplig grund istället för att använda tillfälliga modekoncept 

*ömsesidighet där erfarenhet och evidens kombineras för framgång 

*hållbarhet där samspelet mellan olika verksamma nivåer och förändringsmekanismer vägs in 

*ständig förbättring där lärandet och kunskapsinhämtning byggs in i alla led i 

förändringsarbetet  

För att kunna förbättra skolan krävs enligt Håkanson och Sundberg (2016) att det på en 

generell nivå finns: 

*en vision som är långsiktig och samlande så att alla drar åt samma håll 

*det pedagogiska ledarskapet ska vara tydligt och däri ska läroplansmål och måluppfyllelse 

vara koncentrerat 
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*skolans position kartläggs för att känna till sina svagheter och styrkor 

*undervisningsutveckling där ständigt förbättringsarbete pågår för skapande av gynnsam 

lärandemiljö 

*eftersom elevens lärande är en spegelbild av läraren ska ett excellent lärarskap stödjas och 

främjas; en lärare som är lärande och utvecklar sin kompetens ger lärande elever 

*den egna skolans förutsättningar och behov ger utgångspunkt för kompetensutvecklingen 

som ska vara intensiv och systematisk 

*olika former av kollegialt lärande ger ett långsiktigt och professionellt kapacitetsbyggande 

*förbättringsarbetet byggs på samarbete och struktur där tillit, stödjande och lyssnande är 

basen 

*en lärande bedömning där förbättringsarbetet kontinuerligt följs upp och revideras 

framåtsyftande 

*framgångsrika strategier byggs in i verksamhet och organisering såsom intelligenta 

implementeringar istället för att ständigt jaga efter nya metoder 

Hedin och Svensson (2011) hänvisar till en australiensisk, relativt välkänd, enkät av Rixon 

och Ramsden (1996) där studenternas syn på undervisningens positiva och negativa sidor 

undersöks; enkäten visar på de faktorer som har signifikans för undervisningens kvalitet: 

återkoppling på prestationer vilket tyder på god undervisningspraxis; klara kriterier och mål; 

arbetsbördan ska vara lämplig; examinations- och utvärderingsformer ska vara lämpliga och 

se djupet snarare än ytinlärning; de studerandes självständighet och egeninflytande ska vara 

centralt och uppmuntras till samt ”generic skills” där studerande utvecklar förmågor i att 

samarbeta, ta sig an och lösa problem, planera arbetet, presentera sitt material och göra 

analyser.  

Enkäten (Rixon & Ramsden, 1996, refererad i Hedin & Svensson, 2011) blev ifrågasatt av 

lärarna avseende procedur och frågeställningar dock kom arbetet med enkäterna att mynna ut i 

fler diskussioner och undersökningar kring studenternas studiesituation vilket var det primära; 

att en dialog initierats med studenterna. Skulle dock diskussionerna avstanna och inga 

förändringar ske kan motståndet ökas på (Hedin & Svensson, 2011). Individuellt sett sökte 

lärarna kunskaper i djupinlärning och undervisningsmetoder, däremot skedde ingen 

förändring i det kollektiva, i lärarlaget, vilket berodde på brist på gemensamma 

sammankomster och uppföljning av arbetet som skedde (ibid.). 

Enligt Blossing (2008) består förbättringsarbetet av fyra faser och börjar med initiering där 

bland annat lägesbedömning vilken med fördel får tas del av i rapportform där hela 

organisationen får ett underlag för diskussioner och åtgärdsförslag. Andra sätt att initiera 

förbättringsarbetet är genom probleminventering, studiebesök, skolideologiska samtal, 

konsulter, projektarbete och kunskapsstudier (ibid). Nästkommande fas är implementeringen 

då idén ska verkställas; utprövandet av det nya sätts igång (ibid.). Efter att implementeringen 
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pågått i mellan tre till fem år brukar det som är nytt bli till rutin och då börjar 

institutionaliseringsfasen vilken efterföljs av spridningsfasen (ibid.).  

Holmdahl (2011) skriver bland annat om hur skolutvecklingens syfte är att göra det bättre för 

eleverna och i förlängningen samhället och ifrågasätter de snabba kasten mellan olika sätt att 

förbättra skolan samt den påverkan förbättringsarbetet kan ha för alla inblandade; det som är 

aktuellt idag kan vara ute imorgon vilket kan skapa förvirring hos de berörda. 

Thelin (2013) menar att trots att man i en verksamhet tycker att utvecklingsarbetet sker i en 

slags konsensus med en gemensam verksamhetsidé inte brukar ha samma mål i sikte och att 

det är viktigt att diskutera vilket synsätt medarbetarna har på verksamhetsidén samt hur de tar 

sig an densamma. Lindholm (2012) påpekar att det i slutänden kommer an på elevernas och 

lärarnas egen vilja, engagemang, ideologi och eget arbete om målen för skolan uppfylls och 

hur styrningens resultat blir. 

Enligt Summers, Davies och Wookfolk Hoy (2017) har studenter med engagerade lärare som 

har förväntningar på dem bättre förutsättningar att lyckas med sina studier. Ryve, Hemmi och 

Kornhall (2016) menar att basen för ett skolbygge vilar på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet inom tio områden däribland bra undervisning, en aktiv lärare, systematiskt 

kvalitetsarbete och läromedel. Kvaliteten är det som lockar även inom skolan och kvaliteten 

kan mätas genom jämförelser mellan mätbara skolresultat och verksamhetens skriftliga 

direktiv skriver Irisdotter Aldenmyr (2008). Individer vilka representerar skolan och har goda 

kunskapskvaliteter brukar ses som en bra värdemätare till en skolas goda kvalitet; dock ska 

skolans kvalitet ändå vara avhängig individernas prestationer (ibid.). 

Håkansson (2013) skriver att problemet med att använda sig av kvalitetsbegreppet inom 

skolan är att mycket av bedömningarna baseras på subjektiva uppfattningar hos föräldrar och 

elever. Dessa uppfattningar kan tas hänsyn till i de fall de relateras till de nationella målen då 

Skolverket (2012, refererad i Håkansson, 2013) anpassat kvalitetsbegreppet gentemot 

skolväsendet att utifrån rådande förutsättningar sträva efter att förnyas och ständigt förbättras, 

att uppfylla nationella riktlinjer och krav och att uppfylla andra riktlinjer, krav och mål vilka 

är förenliga med de nationella. 

Att ta del av elever och föräldrars synpunkter är självklart dock ska bedömningarna sättas i 

relation till de nationella målen vid slutsatser som har något med de faktiska kvaliteterna att 

göra (Håkansson, 2013). 
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3. Metod 
Arbetsprocessen med dess steg för att nå syftet att uppnå och bidra till en fördjupad kunskap 

kring kundorientering i en skolverksamhet samt att se hur denna verksamhet kan skapa högre 

kundtillfredsställelse: 

 

1 Syftet formuleras utifrån problemområde. 

2 Litteratur söks i databaser. Studieobjekt undersöks. Inledningen slutförs. 

3 Den teoretiska referensramen skrivs och metoden planeras och formuleras. 

4 Styrdokument och enkät bearbetas och genomförs. 

5 Analys av data. Resultatet sammanställs. 

6 Slutsats. Diskussion. Metoddiskussion. Förslag till fortsatt forskning. 

 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

 

3.1.1 Positivismen och hermeneutiken 

Det traditionella förhållningssättet inom vetenskapen, positivismen (Backman,2016) används 

för att få mätbara och objektiva resultat fria från spekulationer och positivismens allmänna 

lagar anses vara den sanna kunskapen (Andersson, 2014) medan hermeneutiken eller det 

kvalitativa perspektivet (Backman, 2016), som denna studie är, påverkas av och söker 

förståelse för kontext och särdrag. Ett relativistiskt perspektiv används då hermeneutiken tar 

fasta på det som är egenartat och särpräglat (Andersson, 2014). Backman (2016) skriver att 

den kvalitativa forskningsprocessen är mer flexibel och dynamisk än den traditionella vilket 

ger många olika variationer; flera olika moment kan pågå och interagera samtidigt.  

 

3.1.2 Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats 

För att få samman teorin och empirin kan ett deduktivt, bevisande, eller ett induktivt, 

upptäckande, angreppssätt brukas; förstnämnda kopplas samman med positivistiskt, 

traditionellt, förhållningssätt medan sistnämnda används inom det kvalitativa 

förhållningssättet (Backman, 2016). När verkligheten är utgångspunkt är metoden induktiv 

(Olsson & Sörensen, 2011). Eftersom pendling mellan teori och empiri används i denna studie 

är metoden abduktiv då instinkt och fantasi är egenskaper som, med fördel, används för att 

möjliggöra upptäckten för nya perspektiv och förhållanden (Danielsson, 2002).  
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3.1.3 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Kvantitativa metoder är exempelvis enkäter, formulär, test, experiment och sådant som kan 

mätas och sättas siffror på medan kvalitativa metoder omfattar talade eller skrivna 

formuleringar (Backman, 2016).  Backman (2016) påtalar att kvantitativ och kvalitativ 

metodik inte behöver ha någon koppling till vare sig det traditionella eller det kvalitativa 

förhållningssättet; perspektiv ska inte blandas ihop med metod. Trost (2001) menar att studier 

vilka använder sig av enkäter i empirin visserligen kan vara kvantitativa dock är de nästan 

alltid en mix av kvalitativ och kvantitativ metod, bland annat görs en tolkning av resultaten 

vilket gör studien kvalitativ. 

Yin (2013) menar att den kvalitativa forskningens fem utmärkande drag är att den återger 

åsikter och synsätt hos den studerade gruppen, täcker in de studerade människornas kontext, 

studerar människorna i sina verkliga sammanhang för att se meningen med deras liv, ger 

insikter i begrepp som kan förklara en människas sociala beteende och slutligen strävar en 

kvalitativ forskning efter att använda flera källor istället för enstaka belägg. Denna studie är 

kvalitativ med kvantitativa inslag då alla fått samma enkät och frågorna inte anpassats efter 

situationen på ett sätt som görs vid en intervju (ibid.). Eftersom författaren vill finna mönster 

så är en kvalitativ studie bäst lämpad (Trost, 1993). 

 

3.2 Fallstudier 

Inom kvalitativ forskning brukar det vara vanligt att göra fallstudier (Backman, 2016). I en 

fallstudie tittar författaren på en företeelse i sin naturliga kontext för att förklara eller förstå 

hur saker och ting hänger samman i en specifik grupp (Backman, 2016; Patel & Davidsson, 

2011; Yin, 2007) och särskilt görs detta då gränserna mellan kontexten och företeelsen är 

oklara (Yin, 2007). En fallstudie gör ett försök att belysa ett, eller flera, beslut; orsaken till 

varför de fattas, hur de genomförs och resultatet av förloppet (ibid.) i enlighet med denna 

studie. Enligt Backman (2016) och Yin (2007) ger en flerfallsdesign, triangulering, större 

möjligheter till att göra generaliseringar; vid triangulering kan en mix av kvalitativa och 

kvantitativa metoder användas.  

 

3.3 Informationssökning 

Under studiens gång har nya kunskaper inhämtats främst via det lokala biblioteket med hjälp 

av deras personal och hemsidan bibblo.se men också genom Mittuniversitetets bibliotek. 

Kurslitteratur och annan litteratur i form av böcker, avhandlingar och artiklar har använts för 

att samla in adekvat information om bland annat vad en god utbildning kan/ska innehålla och 

kundbegreppet och eleven som kund. De sökord som använts, enskilt eller i kombination, är 

kundtillfredsställelse, kundnöjdhet, TQM, offensiv kvalitetsutveckling, elev, student och 

skola. Därtill har titlar återfunnits i källförteckningar i artiklar och litteratur. 
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3.4 Förförståelse 

Förförståelsen hos författaren finns främst i skolans kontext såsom varande elev och student 

samt förälder till barn i olika åldrar vilka undervisas och undervisats i olika skolformer på 

olika skolor. Under sammanlagt tretton år har författaren arbetat som lärare på olika nivåer, i 

skiftande ämnen och undervisningsformer. Eftersom skolan i Sverige varit föremål för stora 

förändringar har författaren kännedom om det arbete som utförts för att försöka kvalitetssäkra 

skolan med bland annat nya läroplaner och ansats till att använda sig av PGSL-cykeln i och 

med att skolan på olika nivåer (och på lite olika sätt beroende på arbetsplats och 

gruppkonstellation) planerar, utför, utvärderar och tar omtag. Bland annat har enkätens öppna 

frågor influerats av denna förförståelse. 

Författaren har insyn i den samiska kulturen i och med de kurser i historia och religion 

författaren har studerat. Författaren har samiska förfäder dock är insynen i det samiska 

begränsat till tidig barndom då det senare inte funnits möjlighet att få ta del av det personliga 

samiska arvet. En önskan om att lära sig mer har funnits, och finns, både på det personliga 

och det arbetsmässiga planet.  

 

3.5 Undersökningsgrupp 

De elever som går på Samernas Utvecklingscentrum har sitt ursprung i Sápmi. Sápmi är ett 

landområde som sträcker sig från Norge i väst via Sverige och Finland till Ryssland i öst 

(Carlsson, 2006). Samerna bodde i området innan det fanns nationsgränser och definieras 

därmed som Skandinaviens, och mest troligt Europas, ursprungsbefolkning; att vara 

ursprungsbefolkning betyder dock inte alltid att leva såsom förfäderna har gjort eftersom 

världen med dess människor är i ständig förändring (ibid.). Inom forskningen anses att 

samerna har sina rötter som istidens jägare vilka levde på tundran utmed iskanten där en 

grupp vandrade upp i väst, vid den norska kusten medan en annan grupp tog en östlig väg 

genom Ryssland (ibid.). Carlsson (ibid.) skriver vidare att längst uppe i norr möttes grupperna 

för ungefär 8000 år sedan då isen smälte i det området.  

Under många årtionden har samerna förnekats den egna identiteten; att tala och skriva på 

samiska var förbjudet i den svenska skolan fram till år 1956 och den politik som förts har 

splittrat samerna (ibid.) vilket myndigheter nu försöker att reparera. Framväxten av 

Sametinget är ett uttryck av att alltfler av samerna vill återknyta till den samiska identiteten 

tillsammans med exempelvis arbetet att värna om de samiska språken, flaggan och 

nationaldagen (ibid.). Haetta (2002) menar att det finns föreställningar om det samiska folket; 

att de är mer natur-, miljö-, jämställdhets- och fredsälskande vilket ger tillhörighet, identitet 

och mobiliserar för ett tillvaratagande av traditioner och språk samtidigt som det kan skapa 

negativa klyftor mellan vi och dem.  

För att kalla sig same brukar två definitioner tas upp; den ena definitionen finns i 

rennäringslagen och gör gällande att den som är same är den som är kopplad till renskötseln; 

den andra definitionen återfinns i Sametingslagen och är vidare i synen och menar att den som 

anser sig vara same och har själv talat eller talar samiska, eller om föräldrar och/eller mor- 
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eller farföräldrar har talat eller talar samiska, är same (Carlsson, 2006). Därtill kan en person 

som har en förälder som varit upptagen i Sametingets röstlängd räknas som same (ibid.).  

Haetta (2002) skriver att en same är den som talar samiska eller har minst en förälder som 

talar samiska eller en person som utför ett traditionellt samiskt arbete. Eftersom det samiska 

språket ansetts som något fult och något som den svenska staten motarbetade för att framhäva 

”det bättre” svenska språket med dess kultur så finns det många som har mist sitt språk; idag 

är det dock många samer som återerövrat samiskan vilket resulterat i att många unga samer 

förstår och talar samiska (Andersson, 2005). 

Att kunna tala samiska, att värna om naturen, att utföra samiskt hantverk, att bära samiska 

traditionella kläder, äta samisk mat, leva på ett visst sätt samt bära speciella samiska 

släktnamn är det som ofta anses vara typiskt samiskt enligt Carlsson (2006). Den som vill 

räknas som same ska ha släktband till den som redan accepterats som same och därmed kan 

den som saknar ett sådant släktband inte vara same (Carlsson, 2006). En same kan ingå och 

känna att tillhörighet finns i flera olika grupperingar samtidigt då det finns samer med eller 

utan renar, fiskesamer, skogssamer, fjällsamer, samer i staden och på landet, samer i olika 

länder, fyra olika samiska språk med dess dialekter och utöver det särskilt ”samiska” finns 

också kön-, klass- och yrkesidentitet (ibid.). 

Sedan 1993, när Sametinget instiftades, har media ofta rapporterat om de skiljaktigheter och 

konflikter som finns bland de olika samiska partierna, bland annat diskuterades i Sametinget 

om vem som skulle ha rätt till att ingå i en sameby och ta del av jakt- och fiskerätten (Åhrén, 

2008) vilket också har med ursprunget och tillhörigheten över huvud taget som same att göra. 

Enligt Åhrén (2008) grundlades dessa konflikter av svenska staten redan på 1800- och 1900-

talet.  

Åhrén (2008) menar att det finns stora skillnader i hur en same identifierar sig med det 

samiska och att detta kan leda till konflikter samer emellan. Vidare har historian med 

behandlingen av samerna skapat etnocentrifiering där det mest ursprungliga anses som det 

mest värda och där de kulturella kompetenserna får vara värdemätare; de samer som stått 

utanför det samiska samhället ifrågasätts inte bara av icke-samer, vilket även samer som 

tillhör samebyar får leva med, utan också av samer gällande deras ursprung och tillhörighet 

vilket är vanligt bland ursprungsbefolkningar (ibid.).  

Det skolsystem och upplägg samerna fått rätta sig efter är det svenska som inte tagit hänsyn 

till samernas kontext (Kuokkanen, 2000). Nyttjandet av naturens resurser, anpassning till 

naturen och relationen med den andliga världen är den kontext samerna skulle bygga sitt 

skolsystem på (Sarri & Kuhmunen, 2008). År 1913 skapades ett skolsystem för 

nomadiserande samer medan skogssamer och bofasta samer fick gå i allmänna folkskolor 

vilket ledde till uppdelning i två grupper där de förstnämnda under en lång period fick en 

medvetet låg undervisningsnivå (Jannok-Nutti, 2010). År 1939 beslutade riksdagen om att 

nomadskolornas lokaler och elevhem skulle bli ändamålsenliga; riksdagen uttalade att 

undervisningen för barnen skulle vara likvärdig med andra barns vilket ledde till förbättringar 

under 1940- och 50-talen (ibid.). När den allmänna skolplikten utökades till nio år blev i stort 

sett nomadskola och allmän skola identiska då svenskan var undervisningsspråk och 
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läromedlen desamma; nomadskolan bytte då namn till sameskola och idag finns sameskolan 

för barn upp till årskurs sex i Karesuando, Kiruna, Gällivare, Tärnaby och Jokkmokk (ibid.).  

Antalet samer i Sverige idag är minst 40 000 enligt Carlsson (2006) medan Haetta (2002) 

skriver att det finns mellan 40 000 och 60 000 i hela Sápmi varav hälften bor i Norge. 

Kjellström (2000) uppskattar antalet samer i Sverige till över 20 000, några tusen i Ryssland, 

30 000 i Norge och 5000 i Finland.  

Studiens granskade objekt är Stiftelsen Samernas utbildningscentrum/Sámij åhpadusguovdásj, 

även kallat Samernas eller SÅG i Jokkmokk. Samernas utbildningscentrum är en stiftelse 

grundad av Same-Ätnam (SÄ), Jokkmokks kommun och Svenska Samernas Riksförbund 

(SSR) och syftet med Samernas utbildningscentrum är att bedriva kulturell verksamhet och 

främja ungdomars och vuxnas utbildning (Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29). På 

Samernas Utbildningscentrum går idag 26 elever med skiftande samisk bakgrund på 

dudji/sameslöjdsutbildningen och en del av eleverna bor på Samernas utbildningscentrums 

elevhem. Utbildningarna finns som distanskurser men ges också på dagtid (Styrelsens 

arbetsordning, 2016-09-29).   

 

3.6 Etiska principer 

De etiska principer som en god forskare ska ta hänsyn till formuleras enligt Stukát (2005) i 

HSFR Etikregler. Respondenterna fick information om studiens syfte och om att de deltager 

på frivillig basis där de närhelst de vill kan avbryta sin medverkan i enlighet med 

informations- och samtyckeskravet (Dalen, 2015; Håkansson, 2013; Stukát, 2005). Det är 

viktigt att respondenterna känner att de inte är tvingade att deltaga i utvärderingen 

(Håkansson, 2013). I och med konfidentialitetskravet garanterades de deltagande anonymitet 

och att den information som framkommer inte kommer att redovisas på ett sådant sätt att 

respondenternas identitet röjs (Stukát, 2005).  

 

3.7 Styrdokumenten 

Författaren har läst genom aktuella styrdokument för att få en inblick i Samernas 

utbildningscentrums verksamhet. Särskild uppmärksamhet har ägnats åt text där eleverna 

omnämns och det är även dessa textavsnitt om eleverna som bearbetats och som det refereras 

till i bilageform (se Bilaga 1). Styrdokumenten som studerats är samlade i Styrelsens 

arbetsordning (2016-09-29) och anledningen till att styrdokumenten inte återfinns inne i 

arbetet är att det blir ett alltför digert material; text från Bilaga 1 används i resultatkapitlet. 

 

3.8 Enkäten 

Enkätens (se Bilaga 2) frågor arbetades fram genom aktuell forskning och övrig litteratur 

vilken handlar om det kvalitetsarbete i skolan som främjar en god utbildning samt 

styrdokument för Samernas utbildningscentrum. Enligt Söderlund (2005) finns det en enorm 
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mängd olika egenskaper hos en kund och vid undersökningar om exempelvis kundens nöjdhet 

måste en forskare göra ett urval genom att använda sig av teori. Enkäten vände sig till 

eleverna vid Samernas utbildningscentrum. Medföljande missiv (se Bilaga 3) innehöll 

information i enlighet med Trost (2001) rekommendationer, nämligen om anonymitet och 

konfidentialitet, kontaktuppgifter till författaren samt syftet med enkäten. För kunden innebär 

kundmätningarna ett merarbete vilket forskaren bör inse (Sörqvist, 2000); därför är det viktigt 

att ge en förklaring till betydelsen av erhållna svar av undersökningen vilket finns i missivet.  

Enkätens frågor är uppdelade i fyra avdelningar; Allmänt, Förväntningar, Mål och Övrigt. 

Respondenterna fick möjlighet att ge kryssvar på två frågor (kön och utbildning). Resterande 

15 frågor är öppna. Var och en av de åtta frågorna vilka behandlar förväntningar har en 

följdfråga om förbättringsförslag. Förbättringsförslag finns också till en frågorna under 

Övrigt. Enkätens frågor är korta, entydiga och enkla i sitt språk, ledande eller hypotetiska 

frågor finns inte med och frågorna ställs en åt gången vilket Ejlertsson (2005, refererad i 

Håkansson, 2013) anger som regler vid frågekonstruktionen. 

De svar som erhölls gav en bild av hur eleverna bedömde sin situation vid tidpunkten för sina 

svar. Att ha en öppen och kravlös fråga som slutfråga där respondenterna får uttrycka sig 

rekommenderas starkt, fastän vanligen inte är fler än cirka tio procent som skrivit något svar 

på denna typ av frågor, av Trost (2001) då svaren kan ge idéer vilka kan användas för 

bearbetningen med tolkning och analys av det insamlade materialet. 

Enkäten distribuerades först för påseende via elevernas mejladresser genom skolans försorg; 

detta för att eleverna skulle ges tid att läsa genom missivet och frågorna innan de fick enkäten 

i handen. Enkäterna delades sedan ut i pappersform i de tre elevgrupperna vilka läser olika 

inriktningar i sameslöjdlinjen/duodji av ansvarig lärare. Inriktningarna är textil nordsamiska, 

textil lule- och sydsamiska samt trä/horn. Lärarna samlade också in enkäterna för att sedan 

skicka dem till författaren via reguljärpost. 23 stycken enkäter blev skickade till författaren av 

26 möjliga. I sammanställningen kommer information vilken kan vara utpekande inte att 

redovisas i enlighet med informationen eleverna tagit del av i missivet. Detta är också 

anledningen till att citat inte förekommer i någon stor utsträckning. 

En respondent har vid sidan av den allmänna frågan om kön kommenterat att denna inte vill 

svara på frågorna då frågan anses diskriminerande och irrelevant varför det inte finns någon 

övrig information att ta del av i denna enkät. Detta gör att jag inte räknat med denna enkät i 

redovisningen; det är sålunda 22 enkäter som räknas i sammanställningen nedan. En av de 22 

återstående respondenterna har vid sidan av de allmänna frågorna skrivit att frågorna är för 

svåra att förstå varför denne har svarat ”ok” på de mesta och ger författaren tips att ha mer 

lättförståeliga frågeställningar.  

 

3.8.1 Pilotstudie 

Pilotstudien besvarades av fem personer, en studerar på gymnasienivå och resterande på 

universitetsnivå, och resultatet blev att ett par frågor bearbetades för att bli lättare att förstå, 

exempelvis byttes ”denna utbildning” till ”nuvarande utbildning”. ”Förvärvade kunskaper” är 
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något som diskuterades då ”förvärvade” kan tänkas vara svårtytt; begreppet fick dock kvarstå 

då det var svårt att finna ett alternativ. ”Förbättringsförslag” lades till vid 

förväntningsfrågorna för att göra enkäten bättre anpassad till syftet. Därtill lades ett alternativ 

till angående frågan om kön förutom man och kvinna, nämligen annat. En allmän fråga lades 

till för att kunna svara mot syftet med studien bättre och en fråga lades till 

förväntningsfrågorna av samma anledning.  

 

3.9 Analysmetod  

Det finns olika sätt att analysera material beroende av vad syftet med studien är; enligt Hult 

och Olofsson (2017) skiljer de produkt- och processinriktade modellerna sig från varandra då 

förstnämnda är summativ och intresserar sig för det efterföljande resultatet medan sistnämnda 

är formativ och syftar till att få fram utveckling inom verksamheten. En förklaringsinriktad 

utvärderingsmodell studerar både resultat och process (ibid.) och denna studie är 

förklaringsinriktad. Styrdokumenten (Samernas arbetsordning, 2016-09-29) och enkätsvaren 

kommer att redovisas i bilageform (se Bilaga 3 och Bilaga 4). Att lägga resultattext utanför 

själva brödtexten gör att textmassorna upplevs mer överskådliga i de fall resultattexten är 

omfångsrik och svår att ta till sig (Yin, 2013) varför resultattext sålunda återfinns i bilageform 

i denna studie. Empirin kommer knytas dels till varandra (dokument- och enkätstudie) och 

dels till studiens teoridel vilket Håkansson (2013) rekommenderar.  

De öppna enkätsvaren kommer först att sorteras innan materialet redovisas inne i arbetet på så 

vis att alla svar samlas under respektive fråga för att författaren ska lära känna materialet; 

därigenom har mönster i empirin utkristalliserats vilka redovisas (Håkansson, 2013). 

Mönstrets delar redovisas var för sig, för att göra läsningen mer lättsam fastän de emellanåt 

har gemensamma drag och kopplingar, i kapitel fyra. Citat från respondenterna används i ett 

fåtal, exemplifierande fall. Detta förhindrar att elevernas identiteter röjs och omfånget är 

också en anledning; att skriva ut samtliga svar skulle ta alltför stor plats.  

 

3.10 Reliabilitet, validitet och standardisering 

Reliabiliteten är användbarheten som mätmetoden och tillförlitligheten har (Ejvegård, 2009). 

Stukát (2005) beskriver reliabiliteten som hur väl anpassat mätinstrumentet är till det som ska 

mätas. Därtill, fortsätter Stukát (2005) finns reliabilitetsbrister som kan uppstå på grund av till 

exempel att frågor och svar tolkas olika, dagsformen påverkar liksom yttre omständigheter 

såsom störningar med mera. En enkät mäter enbart det som respondenten svarar på just då; för 

att få en högre grad av reliabilitet kan mätningen ske vid senare tillfällen eller test-

retestmetoden (ibid.). Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan upprepade mätningar ge 

förändrade resultat. Trost (2001) menar att reliabiliteten traditionellt sett har att göra med hur 

stabil och utan slumpinflytelser en studie är. 

Stukát (2005) skriver att generaliserbarheten, eller relaterbarheten om graden av 

generalisering är svagare, i resultatet ska diskuteras. Med detta vill säga vilka resultaten 

egentligen avser; är resultatet applicerbart på enbart den studerade gruppen eller för fler? 
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Några faktorer som kan påverka generaliserbarheten är till exempel att undersökningsgruppen 

är för liten, att bortfallet är stort, gruppen är inte tydligt definierad och urvalet inte är 

representativt (ibid.) 

Validiteten har att göra med att mätning sker av det som avsetts (Ejvegård, 2009; Stukát, 

2005; Bryman, 2011; Trost, 2001). Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är validering att 

kontrollera; dock är validering inte en slutkontroll utan en process arbetet igenom. Stukát 

(2005) menar att validiteten är mångtydig och svårfångad dock grundläggande för 

undersökningen med dess värde varför frågan om undersökningen undersöker det som är 

meningen måste aktualiseras arbetet igenom. Ifall reliabiliteten är låg så är också validiteten 

det, men om reliabiliteten är hög så kan validiteten vara låg (Trost, 2001). 

Standardiseringen är graden av hur frågor ställs och är utformade samt hur kontexten ser ut 

för respondenterna, det vill säga att det saknas variation, och hög grad av denna är att föredra 

för många eftersom det då blir större möjligheter att göra jämförelser (Trost, 2001). Att få 

kontexten helt lika för alla som svarar på enkäter och intervjuer är dock omöjligt då alla, till 

exempel, befinner sig i olika miljöer, är på olika humör samt ser på enkäter och forskning 

olika (ibid.).  
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4. Resultat och analys 
 

4.1 En skola för samer 

Samernas utbildningscentrum ger alla samer möjlighet att växa i sin kultur (Styrelsens 

arbetsordning, 2016-09-29, s 6). Detta uppdrag innefattar att utveckla och bevara samisk 

tradition och kultur; erbjuda samiska utbildningar av olika slag; ge människor en kulturell 

mötesplats där de kan berikas, utbildas och träffas. Därtill ska samisk identitet och 

samhörighet stärkas och bevaras och Samernas utbildningscentrum bidra till en 

samhällsutveckling som är demokratisk och samisk. 

Jörbeck och Levén (2003) menar att det är viktigt att det finns en gemensam grund i form av 

till exempel ett motto eller en värdegrund vilken framtagits av både elever och personal för att 

ha en bas för utvecklingsarbetet i form av exempelvis profilering, utvärderingar, 

programutbud och regler vilka tas fram och bearbetas i en kontinuerlig dialog; allt för att 

stimulera utvecklingen av lärandet. 

Målgrupp för Samernas utbildningscentrum är alla vuxna samer i Sápmi, gymnasieungdomar 

som är samiska samt ska den icke-samiska befolkningen utbildas och delges information och 

kunskap om bland annat samisk kultur och de samiska språken. Respondenterna är från olika 

länder i Sápmi, antalet från Sverige är i stor majoritet; enstaka respondenter är från Norge och 

Finland. Förutom nationstillhörighet finns fem respondenter som enbart kallar sig same eller 

som har lagt till sin samiska tillhörighet.  

Bergman och Klefsjö (2012) skriver att verksamheten måste ha klart för sig vilka kunder den 

finns till och vill skapa värde för och att skolans kunder kan vara elever och deras föräldrar, 

kommunen, samhället och framtida arbetsgivare. Sörqvist (2000) skriver att de interna 

kunderna är medarbetarna vilka påverkas dagligen av verksamheten men också ledning och 

leverantörer räknas som interna kunder medan de externa kunderna är alla de som på något 

sätt kommer i kontakt med verksamheten och dess produkter.  

Samtlig personal vid skolan ska, bland annat, utveckla den pedagogiska verksamheten, 

genomföra och planera gemensamma aktiviteter tillsammans med elever, ansvara för att 

elever och personal har en god arbetsmiljö och medverka till att skolans språkmiljö är samisk. 

Två av respondenterna skriver att de anser att skolan ska ha samiska lärare eller lärare med 

samiska kunskaper. 

All kommunikation ska ske på samiska; alla elever, personal och samarbetspartners ska kunna 

bemötas på samiska och personalen ska kunna använda samiska både muntligt och skriftligt; 

alla samiska språk ska respekteras och jämställdhet ska medvetandegöras och råda mellan de 

samiska områdena. Avseende kön och etnisk tillhörighet ska ingen diskriminering ske. 

Dessutom ska undervisningen ske på samiska för de samiskspråkiga eleverna. Att kunden ska 

kunna förstå är en av kvalitetsdimensionerna för en tjänst (Zeithaml, 1990, refererad i 

Bergman & Klefsjö, 2012).  
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Profileringen av skolan är alltför osynlig enligt åtta av respondenterna och det tillkommer 

åsikter om att profileringen kan tydliggöras rörande det samiska; främst gällande språket. En 

tydlig profilering är viktig i skolans utvecklingsarbete (Jörbeck & Levén, 2003).  

På Samernas utbildningscentrum ska samiska utbildningar erbjudas vilka, bland annat, ska 

bidra till att samisk kultur och tradition bevaras och utvecklas i en miljö som fungerar som en 

kulturell mötesplats (Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29). Respondenterna anser att de har 

lärt sig det traditionella eller slöjden/duodji och att de kan använda sig av det antingen 

affärsmässigt eller privat. Att skolan är till för att sprida och lära ut samisk slöjd och hantverk 

men också samiska traditioner är flera av respondenternas ståndpunkt.  

En respondent svarar att skolan ska ha mer samiska och egen skolplan anpassad för samer 

vilken till viss del tar hänsyn till det traditionella arbetet utanför skolan medan ett av svaren är 

att skolan bör ta emot ”svenskar” för att sprida kunskap och motverka att vi och dom 

förstärks.  

En jämställd attityd ska föras fram av personalen avseende kön och etnisk tillhörighet då 

dessa förs vidare till eleverna; balans och jämställdhet mellan könen och de olika samiska 

områdena ska eftersträvas och medvetandegöras hos samtliga i skolan som ska vara 

föredömlig i jämställdhetsarbetets alla aspekter (Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29).  

VIKTIG SKOLA FÖR SAMER! skriver en respondent. 

 

4.2 Ledning och kommunikation 

Rektor har ansvar för verksamheten med alla dess områden, däribland att arbetsmiljön är god. 

Kommunikationen mellan personal och ledning samt mellan elever och ledning upplevs som 

bristfällig eller obefintlig. Den dåliga kommunikationen är en orsak till att konflikter uppstått 

där elever upplever att de hamnar i kläm och känner sig motarbetade och kränkta utan några 

åtgärder. Eleverna önskar att en utökad dialog ska komma till stånd både i personalen 

sinsemellan och mellan personal och elever och det finns en oro över att de inte har 

någonstans att vända sig för att få gehör när elever hamnar i kläm och då elevernas 

synpunkter inte blir hörda av rektorn.  

Samernas utbildningscentrum har en konflikthanteringsplan att ta till; alla ska bemöta 

varandra med respekt och känna sig trygga och trakasserier ska motarbetas aktivt och direkt 

(Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29). Elever upplever sålunda att konflikthanteringsplanen 

inte följs. 

Att kommunikationen inte fungerar och att det finns förtroendebrister tyder detta citat på; Det 

är inte särskilt uppskattat när det står i mailet som vi fick från rektorn att vi ska fylla i en 

enkät. Det är ingen som vill fylla i då. Kommunikationen är en viktig beståndsdel i en god 

lärandemiljö (Selberg, 2001) och enligt Bergman och Klefsjö (2012) är en bra kommunikation 

viktigare än att ha svar på alla frågor vid undervisningen.  
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4.3 Lärarinsats 

Samtliga 22 respondenter svarar att lärarinsatsen motsvarar deras förväntningar och i 

beskrivningen av skolan väljer flera elever att lyfta fram den goda lärarkvaliteten. Eleverna 

önskar att det, vid vissa moment, skulle finnas gästlärare att tillgå. I Styrelsens arbetsordning 

(2016-09-29) framkommer att lärarna vid Samernas utbildningscentrum har ansvar över 

utbildningarna, dock ska samtlig personal utveckla den pedagogiska verksamheten. Dessutom 

ska de pedagogiska mötena leda till att varje ämne utvecklas avseende innehåll och kvalitet 

och utvecklingssamtal ska hållas en gång varje termin där elevens behov och önskemål ställs i 

centrum. Samtliga enkätsvar visar att eleverna är nöjda med kursernas innehåll. 

Lärarkvaliteten leder till att eleverna känner tillfredsställelse (Woo, 2015) och en engagerad 

och uppmuntrande lärare ger, också det, en tillfredsställelse hos eleverna (Clipa et. al., 2016). 

Relationen mellan elever och lärare är speciell vid vuxenutbildningar och mentorskapet 

betonas alltmer då lärandet behöver underlättas (Hedin & Svensson, 2011). Elevernas lärande 

är en spegelbild av en lärande och kompetensutvecklande lärare (Håkansson & Sundberg, 

2016) och en lärare som har förväntningar på sina studenter ger dem bättre förutsättningar att 

lyckas med studierna (Summers et. al., 2017). Resultatet har betydelse för medarbetarnas 

känsla av det nedlagda arbetet (Bergman & Klefsjö, 2012; Yukl, 2012). Att känna att man 

lyckas leder till nöjdhet liksom det omvända (Cock & Halvaris, 1999). På liknande sätt leder 

ett gott resultat i skolarbetet till ökad tillfredsställelse och omvänt om resultatet är negativt 

(Clipa et. al., 2016). 

Ändrad lagstiftning har lett till att betygssättningen, som funnits i vissa ämnen, är under 

utredning; efter studietiden delar skolan istället ut ett intyg på genomförd, godkänd utbildning 

(Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29). Personalen på Samernas utbildningscentrum ska 

uppmuntra eleverna till fortsatta akademiska studier (ibid.). Eleverna på Samernas 

utbildningscentrum är medvetna om hur de kan använda sina förvärvade kunskaper privat och 

i arbetsmässigt och nästan alla vill studera vidare på olika nivåer betygens frånvaro till trots. 

 

4.4 Organisation 

I offensiv kvalitetsutveckling behöver standardiserade arbetssätt användas för att kunna 

utveckla och förbättra en process samt öka kvaliteten och ge en gemensam utgångspunkt 

(Liker, 2009). På Samernas utbildningscentrum känner sig inte eleverna delaktiga i det 

kontinuerliga utvecklingsarbetet vilket är en förutsättning för att det ska fungera (Fowelin, 

2012) och för att stimulera lärandet (Jörbeck & Levén, 2003). Processarbetet med att utveckla 

och ständigt förbättra organisationen är viktigt för att framgång ska nås och då kundkraven 

ständigt utvecklas (Bergman & Klefsjö, 2012).  

Det systematiska kvalitetsarbetet följer Bergman och Klefsjös hörnstensmodell (2012) 

avseende faktabaserade beslut) och PGSL-cykeln utöver pedagogiska verktyg och en årlig 

utvärdering. De pedagogiska verktygen fokuserar på hantverksarbetet vilket eleverna är nöjda 

med, och önskat språk, vilket eleverna är mindre nöjda med. Elevernas känsla är att de inte 

har insyn i organisationen.  
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Efter avslutat läsår samlas information in till styrelsen där elevfakta presenteras; antal 

sökande, antagna, hur många som börjat samt studieavbrott. Därtill ska kvalitetsarbetet och 

den digitala utvärderingen redovisas samt förbättringsåtgärder föreslås. 

Motiveringen till att Samernas utbildningscentrum arbetar med kvalitetsarbete är skollagens 

krav att samtliga skolor ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete vilket ska uppfylla 

utbildningens nationella mål och syfta till att utveckla och planera vidare i verksamheten 

(Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29). På Samernas utbildningscenter är det otydligt vilka 

dessa nationella mål är. Utbildningen respondenterna går motsvarar vuxenutbildning och 

följer, förutom skolans verksamhetsplan, de nationella kursplanerna och läroplanen; 

timplanen antas av styrelsen (ibid.). 

 

4.5 Jämställdhet 

Styrelsen på Samernas utbildningscentrum har en årlig översyn av jämställdhetsplanen enligt 

styrdokumenten. Jämställdhetsplanen för Samernas utbildningscentrum är enbart ett utdrag ur 

Jämställdhetslagen (1991:433) (Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29) och därmed är 

jämställdhetsplanen är inte bearbetad. 

I Samernas utbildningscentrums Plan mot diskriminering betonas att skolan är en arbetsplats 

för elever och personal (Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29). För att stärka jämlikheten ska 

alla möta varandra med respekt och det är viktigt att en jämställd och positiv attityd framförs 

av personalen avseende etnisk tillhörighet och kön; arbetsplatsens värderingar och attityder 

förs vidare till eleverna (ibid). Jämställdhetsarbetet med, bland annat, att ingen diskriminering 

ska ske avseende kön och etnisk tillhörighet och att eftersträva balans mellan könen och 

jämställdhet mellan de olika samiska områdena ska medvetandegöras för varje elev och 

personal; skolan ska vara föredömlig i alla aspekter av jämställdhetsarbetet (ibid.).   

En övervägande majoritet respondenterna är kvinnor och uppdelningen mellan män och 

kvinnor kursmässigt följer en traditionell genusfördelning, det vill säga att samtliga som 

studerar duodji-skinn och textil är kvinnor medan majoriteten som studerar duodji-

hårdslöjd/trä och horn är män. Orättvisor uttrycks av respondenterna angående 

resursfördelningen mellan de olika kurserna och en önskan om att denna snedfördelning ska 

jämnas ut finns. 

Vid sexuella trakasserier ska skolan i enlighet med Samernas utbildningscentrums 

Handlingsplan vid sexuella trakasserier ingripa; anmälan till rektor ska göras direkt det finns 

tendens till sexuella trakasserier för skyndsam utredning och åtgärdstagande (Styrelsens 

arbetsordning, 2016-09-29).   

Inom offensiv kvalitetsutveckling är respekten för människan viktig (Runebjörk & Wendleby, 

2013). Många vuxna kan känna oro inför att studera då minnen av tidigare skolgång kan göra 

sig påminda med besvikelser eller i värsta fall grova förnedringar (Rogers, 2003). En 

osäkerhet behöver lindras och försvinna så fort som möjligt (ibid.).  
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Samernas utbildningscentrum arbetar, enligt sin Plan mot kränkande behandling/mobbning, 

för ett positivt klimat och mot mobbning och kränkningar (Styrelsens arbetsordning, 2016-09-

29). Vidare ska alla elever och anställda trivas, vara trygga och känna respekt för varandra; 

trakasserier och förtryck av grupper eller individer ska dagligen aktivt och omedelbart 

motverkas av vuxna (ibid.).   

 

4.6 Inflytande 

Elevreglemente finns vilket upplyser om att elevkåren har rätt att informera styrelsen om så 

behövs (Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29) . En gemensam, digital utvärdering görs minst 

en gång under läsåret och kan användas som diskussionsunderlag för skolans utveckling 

(ibid.). Därtill ska utvecklingssamtal ske en gång per termin och pedagogiska samtal varje 

vecka (ibid.). Under utvecklingssamtalet ska elevens skol- och studiekontext beröras med 

exempelvis önskemål och behov (ibid.). I sin slutsats till beskrivningen om det aktiva 

kvalitetsarbetet vid Samernas utbildningscentrum skriver styrelsen, bland annat, om nyttan 

med en aktiv elevkår och ett aktivt elevinflytande (ibid). 

Styrelsen vill att eleverna ska påverka sin studiesituation och sin fritid genom elevkåren och 

elevskyddsombudet (Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29) vilket enligt 

Utbildningsdepartementet (2003) brukar vara svårt bland vuxna elever då de oftast har en 

annan privat kontext med familj och arbete vid sidan av studierna. Inflytande ger ökad trivsel 

och meningsfullhet (Selberg, 2001) samt bidrar till lärandet och skapar förståelse och mening 

(Håkansson, 2013). Elevrådets stadgar tyder på att inflytande från elevrådet ska tas tillvara för 

att forma skolan framåtsyftande i enlighet med bland andra Rosvall (2017), 

Utbildningsdepartementet (2003) och Lindholm (2012). Elevernas önskemål och behov är 

viktiga i enlighet med offensiv kvalitetsutvecklings syn på att ha kunden i centrum (Sörqvist, 

2000; Bergman & Klefsjö, 2012). 

I Elevrådets stadgar beskrivs att elevkårens uppgift är att tillvarata gemensamma 

elevintressen, debattera skolans målsättning, vara med och utforma studie- och fritidsmiljö 

(Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29). Vid Samernas utbildningscenter ska den pedagogiska 

verksamheten utvecklas av samtlig personal vid skolan tillsammans med eleverna (ibid.) 

Bättre tillgång till lokalerna på t. ex. lov skriver en elev. 

Eftersom eleverna vid Samernas utbildningscentrum har gymnasieutbildning som sin lägst 

genomgångna utbildning så är eleverna vuxna med mycket erfarenheter i bagaget och har 

därmed också olika förväntningar på vad som ska finnas med i kursinnehåll och hur 

undervisningsformerna ska vara (Rogers, 2003). Enligt Hedin och Svensson (2011) ska 

studierna för vuxna bygga på deras erfarenheter. Flera av eleverna har på olika sätt påpekat att 

de behöver bli tagna mer på allvar, bli mer lyssnade till och få ökat förtroende och ansvar. Det 

finns en känsla av att bli behandlad mer som en ungdom än en vuxen hos flera av 

respondenterna. 

… man behandlas ofta mer som en ungdom än en vuxen vilket är frustrerande 
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Arbetsbördan ska vara lämplig liksom examinationsformerna (Rixon & Ramsden, 1996, 

refererad i Hedin & Svensson, 2011) för att undervisningens kvalitet ska vara god. Tid måste 

ges till arbetet och till reflektioner över erfarenheter för att ge eleverna en ökad lust att lära 

och beständigare kunskaper (Selberg, 2001). De pedagogiska mötena ska enligt Samernas 

utbildningscentrums styrelse (Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29) leda till att bland annat 

arbetsformer och pedagogisk verksamhet utvecklas. Under utvecklingssamtalen på Samernas 

utbildningscentrum ska elevens skol- och studiesituation behandlas med elevens behov och 

önskemål i fokus (ibid.). Majoriteten anser att de behöver mer tid för att färdigställa sina 

arbeten. 

En övervägande del av respondenterna skriver upprepade gånger att de vill ha mer tillgång till 

lokalerna; de vill att lokalerna ska vara tillgängliga oftare, även under loven, eftersom de 

behöver all tid de kan få till sitt skolarbete. 

Skolan bör vara öppen på lov! Vi är vuxna människor som tar ansvar för vårt arbete. Vissa av 

oss har slutat sina jobb eller tagit ledigt från våra andra sysslor för att få slöjda. Därför 

anser jag att skolan ska få nyttjas hela tiden, även på loven.  

Respondenterna anser att de har inflytande över sitt skolarbete, däremot inte över 

skolsituationen. I Styrelsens arbetsordning (2016-09-29) står det att eleverna bland annat ska 

planera och genomföra gemensamma aktiviteter och utveckla den pedagogiska verksamheten 

tillsammans med skolpersonalen. Vidare ska eleven få säga till om önskat undervisningsspråk 

med flera önskemål och behov under utvecklingssamtalet.  

Samernas utbildningscentrum skriver att en aktiv elevkår och ett aktivt elevinflytande är 

eftersträvansvärt och styrelsen menar att den uppmanar eleverna att ta chansen till att påverka 

sin skolsituation, däribland studiemiljö och en aktiv fritid, genom elevkårsengagemang 

(Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29).  I stadgarna för elevrådet (ibid.) står det att elevkåren 

ska debattera skolans målsättning, utforma skolmiljön, arbeta med studieresa och 

marknadsarrangemang och ta tillvara på gemensamma elevintressen; fyra dagar innan 

elevkårsmötet ska styrelsen få ta del av de förslag som ska tas upp. 

Inflytandet på alla plan i skolans kontext är viktig för att elever ska få ökad motivation för att 

lära sig och skaffa sig kunskaper som håller i längden (Selberg, 2001). Elever i grundskola 

och gymnasium vill ha inflytande på samtliga plan i skolan medan äldre kan ha svårt att 

kunna engagera sig i inflytandearbetet på grund av deras privatliv vilket oftast är mer 

komplext än för yngre elever (Utbildningsdepartementet, 2003). Lindholm (2012) skriver att 

elever i enlighet med arbetsmiljölagen ska ha inflytande över skolmiljön och i enlighet med 

skollagen ska elever ha inflytande över utbildningen med dess kontext.  

Äldre elever ska kunna påverka hur personalsammansättningen på skolan är och hur 

resurserna på skolan ska användas (Lindholm, 2012). Förändringsarbetet på en skola behöver 

en delaktighet från alla för att det ska fungera (Fowelin, 2012). För att kunna få ett gott 

resultat och god kvalitet i lärande samt ett gott välbefinnande är det nödvändigt för eleverna 

att få vara delaktiga i ämnet, dessutom är det en mänsklig och demokratisk rättighet att få 

involvera sig (Utbildningsdepartementet, 2003). 
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Att eleverna får gehör i sina önskemål och behov är viktigt för att skapa en god lärandemiljö 

(Utbildningsdepartementet, 2003; Lindholm, 2012; Selberg, 2001; Håkansson, 2013). 

Kommunikationen är en viktig beståndsdel i en god lärandemiljö (Selberg, 2001).  

 

5. Slutsatser 
Syftet med studien är att uppnå och bidra till en fördjupad kunskap kring kundorientering i en 

skolverksamhet samt att se hur denna verksamhet kan skapa högre kundtillfredsställelse.  

 

5.1 Är eleverna nöjda eller missnöjda med sin utbildning och på vilket sätt yttrar detta 

sig? 

Eleverna vid Samernas utbildningscentrum är, enligt studiens resultat, nöjda med sin 

utbildning avseende lärarnas insatser och sina egna arbetsinsatser med förvärvade kunskaper. 

Lärarnas insatser är en faktor som, enligt studien, kan vara till gagn för utbildningen då det är 

här eleverna får ha inflytande och motivationen till att lära sig. Elevernas vilja till fortsatt 

utbildning samt det faktum att de vet vad de ska använda sina kunskaper till efter avslutade 

kurser vid Samernas utbildningscentrum kan, liksom motivationen eleverna har till att bygga 

på sina kunskaper, kan vara ett tecken på lärarnas goda insatser. Samernas 

utbildningscentrums styrdokument visar att lärarna har ansvar över att stimulera till fortsatt 

lärande och över utbildningen samt elevernas pedagogiska utveckling. 

I Samernas utbildningscenters styrdokument finns ambitionen att skapa ett gott 

elevinflytande. Detta till trots visar studiens resultat att missnöje avseende inflytandet över 

skolsituationen. I resultatet återfinns ett missnöje med att inte bli behandlade som vuxna, att 

inte få access till lokalerna, att det samiska lyfts fram för lite, att kommunikationen är 

bristfällig med djupa konflikter som följd samt att jämställdheten mellan de olika 

programmen, och därigenom också mellan könen, är låg. Missnöjet överlag härrör troligen 

från känslan av att inte få göra sin röst hörd vilket är ett återkommande svar i enkäterna.  

 

5.2 Hur kan utbildningen förbättras och anpassas bättre för eleverna och därigenom 

kvalitetsutvecklas? 

Eleverna vid Samernas utbildningscentrum har, enligt studiens resultat, uppslag på hur 

studierna kan förbättras. Den åtgärd som syns tydligast i enkätsvaren är att bli lyssnade till 

avseende önskemål och förslag. Att få komma till tals och känna att åsikter och förslag tas på 

allvar är viktiga faktorer; en dialog måste kunna föras kring förhållandena. En utökad 

kommunikation och elevinflytande kan ge förbättringar på flera plan, däribland skolans 

verksamhet med dess samiska profilering, jämställdhet och därmed den kvalitativa 

skolutvecklingen överlag. 
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6. Diskussion 
De styrdokument som används vid en skola bör samtliga, ledning, personal och elever, vara 

bekant med då skolans verksamhet bygger på desamma rörande bland annat färdväg och 

riktning. Styrdokumenten ger också verksamheten tydligare struktur avseende vilka 

myndigheter och organisationer som ska ha inflytande och betydelse för skolan.  

Vid Samernas utbildningscenter finns uppdraget att ge alla samer möjlighet att växa i sin 

kultur vilket innebär att stärka och bevara samisk identitet och samhörighet och bidra till en 

samisk och demokratisk samhällsutveckling. Här finns värdeladdade områden som kan vara 

svåra att ta tag i eftersom skolans intressen skulle kunna tolkas motsägelsefullt. Detta är ännu 

en anledning till att diskutera ämnet.  

Det samiska uppdraget hänger samman med inringningen av målgruppen vilken beskrivs som 

alla samer i Sápmi som är vuxna eller gymnasieungdomar men också andra som vill lära sig 

mer om den samiska kulturen. I och med att det finns flera sätt att tolka vem som är same eller 

ej kan olika signaler uppfattas om vilka som ska få studera vid skolan och vid vilka program, 

och varför, samt hur detta urval går till. Samtliga i skolan bör ges möjligheten att nysta i 

begreppen och värderingsfrågorna för att medvetandegöra och synliggöra problematiken. 

Härigenom kan åsikter fångas och uppslag till förbättringar bearbetas. Jämställdhetsarbetet 

vid skolan bör, även det, bearbetas för att leva upp till skolans uppdrag där den demokratiska 

utvecklingen lyfts fram. Värderings- och jämställdhetsfrågor är sådant som alla skolor bör 

diskutera för att medvetandegöra och utveckla demokratin både inom och utom skolan. 

Att flera av respondenterna på ett negativt sätt upplever sig bli behandlade som ungdomar 

eller barn är, också det, ett viktigt område att ta tag i. Kanhända har skolan fortfarande kvar 

strukturer och arbetsmetoder från den tid då den hade gymnasielinjer i sitt utbud; 

utbildningscenter vänder sig, för övrigt, fortfarande även till gymnasieungdomar. Bara 

begreppet elever kan tänkas skapa en bild av vilken sorts kund som avses. På ett fåtal ställen 

benämns eleverna som studenter vilket kan ge känslan av mognare/äldre klientel. Här 

återfinns vikten av att ringa in sina kunder och hur de benämns. 

Skolan uppvisar en vilja till att arbeta med kvalitetsutveckling vilket syns i deras 

styrdokument. PGSL-cykeln skulle kanske kunna användas än mer i arbetet med 

kommunikation på skolan. 

Oavhängigt resultatet finns en stolthet över skolan och en vilja hos respondenterna att få vara 

delaktiga i förbättrandet av, utvecklingen och bevarandet av Samernas utbildningscentrum 

vilket är en positiv kraft att arbeta vidare med.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Att använda en enkät med öppna svar har medfört att studien blivit mer kvalitativ dock hade 

enkäten blivit mer lätthanterlig i sitt omfång om den skickats ut via mejl med enbart fasta 

svarsalternativ. Dessutom hade distributionen med dess procedur blivit enklare för författaren 

att överskåda. Till exempel skriver en respondent i ett av sina svar inne i enkäten att det i 
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mejlet, där enkäten skickades ut för påseende, finns en uppmaning om att eleverna ska fylla i 

enkäten vilket, enligt respondenten, lett till att ingen vill svara.  

Svaren hade kunnat fyllas i under en måhända mer avslappnad situation än nu när eleverna 

fyllde i enkäterna på ett traditionellt sätt med penna och sudd. En enkät som skickas ut via 

mejl skulle kanske ha gett ett lägre antal svar än vad som nu blev fallet. Enkätsvaren hade 

med stängda frågor blivit lättare att hantera resultatmässigt dock hade inte några variationer 

kunnat urskiljas på samma sätt som med öppna frågor. 

En elev upplever den första frågan om kön så pass diskriminerande att denne avstod från att 

svara på enkäten och två elever ger uttryck för att frågorna är svåra att förstå. Detta hade 

kunnat undvikas med en större pilotgrupp eller med ytterligare bearbetning av författaren. 

Validiteten kan diskuteras angående den öppna enkätens allmänna frågor om kön, dock finns 

det en vits att ha med detta eftersom ett av de mönster som framträdde kom att handla om 

jämställdhet. 

Avseende förväntningsfrågornas efterföljande fråga om förslag på förbättringsåtgärder borde 

författaren ha avgränsat antalet till att bara ha en fråga för förbättringsförslag då det kan ha 

uppfattats som ”tjatigt” att behöva tänka till på varje förväntningsfråga. Förväntningsfrågorna 

kan ha blandats samman då en del svar har en antydan till att respondenten besvarat hur det 

faktiska förhållandet är istället för om förväntningarna på förhållandet uppfyllts. 

Reliabilitetsbrister finns då frågor kan tolkas olika (Stukát, 2005). 

De egenskaper för en god utbildning som författaren baserade de öppna enkätfrågorna på hade 

kunnat vara betydligt fler för att få en breddad studie. Till exempel hur resultatet har sett ut 

för skolan angående exempelvis avhopp, återkommande studenter och avklarade studier. 

Ytterligare en viktig egenskap i en god utbildning är hur eleverna får feed-back och feed-

forward i sitt arbete. Denna studie har dock inte ambitionen att vara heltäckande bland annat 

med tanke på att det finns begränsningar med tid och plats. 

Språket i enkäten är svenska vilket författaren hade sina dubier kring. En samiskspråkig enkät 

hade varit mer adekvat i sammanhanget med tanke på skolans profilering och författarens 

förmodan att majoriteten av studenterna har samiska som modersmål. På grund av begränsad 

tid och då det fanns flera andra komponenter att ta hänsyn till, till exempel att det handlade 

om att göra enkäten på flera olika samiska språk blev enkätspråket svenska. 

En triangulering vilken innefattat djupintervjuer hade gett arbetet mer tyngd och större 

möjlighet att bygga samman och bygga på där ny information och eventuella missförstånd 

uppkommit (Backman, 2016; Yin 2007). Tiden för djupintervjuer fanns inte vare sig för 

författare eller respondenter varför en enkät med öppna frågor tillsammans med granskning av 

styrdokument sågs som ett gott alternativ. 

Graden av generaliserbarhet är låg eftersom den studerade gruppen inte är så stor (Stukát, 

2005), däremot går resultatet att applicera på andra grupper med anpassning till deras kontext. 

Standardiseringen kan aldrig bli helt lika för alla respondenter eftersom alla är unika individer 

med dagshumör et cetera.  
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6.2 Fortsatt forskning 

Den samiska tillhörigheten med dess betydelse för individer och grupper är ett område som 

känns aktuell och viktig. Myndigheter och majoritetsgrupper med deras agerande har påverkat 

många människor, samer eller ej, på olika plan, bland annat återfinns stigmatisering och 

exkludering i olika sammanhang. Ju mer kunskap vi har desto bättre förutsättningar att 

utvecklas och skapa en högre tillfredställdhet  

Inom skolans värld finns flera sätt att se på alla inblandade i verksamheten till exempel kan 

studenter vara både interna och externa kunder. Hur dessa strukturer kan se ut och påverka 

verksamheten och samhället med deras inbördes relationer är ett intressant 

skolforskningsområde. 

Större kunskap och insikt i måluppfyllelsen hos skolor oavsett utbildningsområde där både 

nutida och forna studenters egna mål, och hur de uppnåtts eller ej, och skolans mål mäts och 

värderas skulle vara ett nyttigt komplement i den offensiva kvalitetsutvecklingen.  
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Styrelseledamöterna i Samernas utbildningscentrum utses av huvudmännen och skolans 

uppdrag lyder; Samernas utbildningscentrum ger alla samer möjlighet att växa i sin kultur 

(Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29, s 6). Detta uppdrag innefattar att utveckla och bevara 

samisk tradition och kultur; erbjuda samiska utbildningar av olika slag; ge människor en 

kulturell mötesplats där de kan berikas, utbildas och träffas. Därtill ska samisk identitet och 

samhörighet stärkas och bevaras och Samernas utbildningscentrum bidra till en 

samhällsutveckling som är demokratisk och samisk.  

 

Målgrupp 

Målgrupp för Samernas utbildningscentrum är alla vuxna samer i Sápmi, gymnasieungdomar 

som är samiska samt ska den icke-samiska befolkningen utbildas och delges information och 

kunskap om bland annat samisk kultur och de samiska språken. Målgruppens utbildning 

motsvarar vuxenutbildning och följer, förutom skolans verksamhetsplan, de nationella 

kursplanerna och läroplanen; timplanen antas av styrelsen 

 

Verksamheten 

Styrelsen har en årlig översyn av jämställdhetsplanen och träffar eleverna under ett av de fyra 

möten styrelsen har varje år.  Rektor har ansvar över skolans verksamhet och därmed också 

personal och utbildning.  Utbildningar av olika slag (längre eller kortare samt projekt) har 

respektive huvudlärare, projektledare och utbildningssamordnare ansvar över.  Samtlig 

personal vid skolan ska, bland annat, utveckla den pedagogiska verksamheten, genomföra och 

planera gemensamma aktiviteter tillsammans med elever, ansvara för att elever och personal 

har en god arbetsmiljö och medverka till att skolans språkmiljö är samisk. 

 

Betygssättningen 

I och med ändrad lagstiftning har samverkan med Kunskapens hus/Komvux i Jokkmokk 

ersatts med att ett samarbete numera finns med gymnasieskolan och skolan utreder hur 

framtida betygssättning ska kunna erbjudas. Efter studietiden delar skolan ut ett intyg på 

genomförd, godkänd utbildning. Personalen ska uppmuntra eleverna till fortsatta akademiska 

studier. 

 

 

Systematiskt kvalitetsarbete 

Skollagen kräver att samtliga skolor ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete vilket ska 

uppfylla utbildningens nationella mål och syfta till att utveckla och planera vidare i 

verksamheten.  För att utvärdera och följa upp arbetet använder sig Samernas 
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utbildningscentrum av olika verktyg. Lokal pedagogisk planering (LPP) är ett av dem; där är 

planering och utvärdering inbyggt naturligt. Utvecklingssamtal är ytterligare ett 

utvärderingsverktyg där fokus ligger på elevens hantverk med dess process samt fråga eleven 

efter önskat undervisningsspråk. En gemensam, digital utvärdering görs minst en gång under 

läsåret och kan användas som diskussionsunderlag för skolans utveckling.  Dessa verktyg ska 

svara på frågorna ”Var är vi?”, ”Vart ska vi?”, ”Hur gör vi?” och ”Hur blev det?”.   

Efter avslutat läsår samlas information in till styrelsen där elevfakta presenteras; antal 

sökande, antagna, hur många som börjat samt studieavbrott. Därtill ska kvalitetsarbetet och 

den digitala utvärderingen redovisas samt förbättringsåtgärder föreslås. I sin slutsats till 

beskrivningen om det aktiva kvalitetsarbetet vid Samernas utbildningscentrum skriver 

styrelsen, bland annat, om nyttan med en aktiv elevkår och ett aktivt elevinflytande, en bra 

utrustning och läromedel, god studiemiljö och att studenterna innan och vid uppstart ska få en 

bra information om utbildningen.   

 

Kommunikationsspråk 

All kommunikation ska ske på samiska; alla elever, personal och samarbetspartners ska kunna 

bemötas på samiska och personalen ska kunna använda samiska både muntligt och skriftligt; 

alla samiska språk ska respekteras. Dessutom ska undervisningen ske på samiska för de 

samiskspråkiga eleverna. 

 

Elevreglemente 

Elevreglemente finns där trevligt bemötande och positivitet lyfts fram; vidare upplyser 

elevreglementet om att elevkåren har rätt att informera styrelsen om så behövs. Uppmaning 

finns om att ta vara på chansen att påverka studiesituationen genom elevkåren och arbeta för 

till exempel studiemiljön eller en aktiv fritid. För att skapa en adekvat elevmiljö utser 

elevkåren ett elevskyddsombud vilken medverkar till detta. Därtill finns uppgiften att rektor 

håller informationsmöte en gång i veckan. I elevreglementet finns en hel del praktisk 

information om motorvärmare, telefonanvändning och öppettider med mera.   

 

Pedagogiska möten 

De pedagogiska mötena ska leda till utveckling inom varje ämnes kvalitet och innehåll. 

Synpunkter ges kring arbetsformer, material, pedagogisk verksamhet och organisation och hur 

det fortsatta arbetet ska se ut. Därtill ska utvecklingssamtal ske en gång per termin och 

pedagogiska samtal varje vecka. Under utvecklingssamtalet ska elevens skol- och 

studiekontext beröras med exempelvis önskemål och behov. Alla pedagogiska möten ska 

dokumenteras.   
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Plan mot diskriminering 

Samernas utbildningscentrum är en arbetsplats för elever och personal vilket betonas i 

Samernas utbildningscentrums Plan mot diskriminering. För att stärka jämlikheten ska alla 

möta varandra med respekt och det är viktigt att en jämställd och positiv attityd framförs av 

personalen avseende etnisk tillhörighet och kön; arbetsplatsens värderingar och attityder förs 

vidare till eleverna. Jämställdhetsarbetet med, bland annat, att ingen diskriminering ska ske 

avseende kön och etnisk tillhörighet och att eftersträva balans mellan könen och jämställdhet 

mellan de olika samiska områdena ska medvetandegöras för varje elev och personal; skolan 

ska vara föredömlig i alla aspekter av jämställdhetsarbetet.   

 

Handlingsplan vid sexuella trakasserier och Konflikthanteringsplan 

Vid sexuella trakasserier ska skolan i enlighet med Samernas utbildningscentrums 

Handlingsplan vid sexuella trakasserier ingripa; anmälan till rektor ska göras direkt det finns 

tendens till sexuella trakasserier för skyndsam utredning och åtgärdstagande.  Vid konflikter 

mellan lärare och elev eller en konfliktsituation där våldshandlingar finns med alternativt hot 

om våld finns åtgärder att ta till i enlighet med Samernas utbildningscentrums 

Konflikthanteringsplan.   

 

Plan mot kränkande behandling/mobbning 

Samernas utbildningscentrum arbetar, enligt sin Plan mot kränkande behandling/mobbning, 

för ett positivt klimat och mot mobbning och kränkningar. Vidare ska alla elever och anställda 

trivas, vara trygga och känna respekt för varandra; trakasserier och förtryck av grupper eller 

individer ska dagligen aktivt och omedelbart motverkas av vuxna.   

 

Jämställdhet och Elevrådets stadgar 

Jämställdhetsplanen för Samernas utbildningscentrum är enbart ett utdrag ur 

Jämställdhetslagen (1991:433) (Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29). I Elevrådets stadgar 

beskrivs att elevkårens uppgift är att tillvarata gemensamma elevintressen, debattera skolans 

målsättning, vara med och utforma studie- och fritidsmiljö och slutligen arbeta med studieresa 

och marknadsarrangemang. Därtill är elevkårsmötet elevrådets högsta beslutande organ och 

de förslag som ska behandlas där ska komma styrelsen tillhanda fyra dagar innan 

elevkårsmötet (Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29). 



 
 

Enkätfrågor, april 2017 

 

Allmänt  

Kön? 

Kvinna    

Man 

Annat  

 

Vilken är din högsta utbildning innan nuvarande utbildning? 

Grundskola      

Gymnasium        

Högskola/Universitet  

 

*Nationalitet?   

__________________________________________________________________________ 

 

*Vilken kurs läser du? 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Förväntningar 

Hur motsvarar Samernas Utbildningscentrum dina förväntningar avseende: 

 

a) Mottagande? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Förbättringsförslag: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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b) Introduktion? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Förbättringsförslag: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Kursinnehåll? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Förbättringsförslag: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

d) Tid du får lägga ner på studier? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Förbättringsförslag: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

e) Förvärvad kunskap? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Förbättringsförslag: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

f) Lärarinsats? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Förbättringsförslag: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 
 

g) Inflytande? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Förbättringsförslag: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

h) Skolans profilering? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Förbättringsförslag: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Mål 

a) Vilket/vilka mål har du med kursen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Vet du hur du kan använda dig av dina kunskaper efter att du avslutat kursen? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

c) Skulle du vilja utbilda dig mer efter kursavslut? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Övrigt 

a) Hur skulle du beskriva skolan med dess verksamhet till någon som inte känner till den? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Förbättringsförslag: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Har du några synpunkter som du vill tillägga så skriv dem här nedan!  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Tack för din medverkan och hjälp! 

 

Med vänliga hälsningar 

Linda Viksten, Malmberget, student vid magisterprogrammet i kvalitets- och 

ledarskapsutveckling 

livi1301@student.miun.se 

070-3473331 

 



 
 

Hej    Malmberget den 3 april 2017 

Jag heter Linda Viksten och är student vid Mittuniversitetet i Östersund där jag läser 

magisterkursen i kvalitet och ledarskapsutveckling. Nu läser jag det sista momentet på kursen 

vilket är att skriva ett examensarbete.  

Eftersom jag är intresserad av utbildningsområdet och arbetar som lärare har jag valt att 

studera vad god kvalitet i skola och utbildning är. I studien ingår att undersöka vad elever 

anser om sin utbildning och därför får du svara på några frågor om din utbildning.  

Utifrån dina svar, aktuell forskning inom kvalitet och utbildning och de styrdokument som 

gäller för skolan ska förbättringsförslag utarbetas. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när du vill avbryta din medverkan i enlighet 

med informations- och samtyckeskravet. Din information kommer inte att redovisas så att din 

identitet kan röjas och du garanteras anonymitet. Sammanställningen av enkäten görs av mig 

och medför att de individuella resultaten inte går att identifiera. 

 

Om ni har några frågor eller funderingar finns jag att kontakta på e-post: 

livi1301@student.miun.se 

eller mobiltelefon: 070-3473331 

Många vänliga hälsningar 

Linda Viksten 

Puoitak 517 

98332 Malmberget 
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Resultat enkät; sammanställning 

Allmänt 

En stor majoritet av respondenterna är kvinnor. Åtta av respondenterna har genomgått 

högskole- eller universitetsstudier och resterande har gymnasieutbildning. Majoriteten av 

eleverna benämner sin nationalitet som svensk, eller från Sverige men enstaka elever från 

Norge och Finland finns också representerade. Förutom nationstillhörighet finns fem elever 

som har lagt till sin samiska tillhörighet på olika sätt.  

 

Förväntningar 

1a) Mottagande 

Av de 22 enkätsvaren är det 20 stycken som anser att deras förväntningar avseende 

mottagandet varit bra. En har inte svarat alls och en skriver att man behandlas ofta mer som 

en ungdom än en vuxen vilket är frustrerande.  

Mottagande; förbättringsförslag 

Tolv av eleverna har gett förbättringsförslagssvar av skiftande slag medan resterande har 

lämnat blankt. Fyra elever skriver att mottagandet är bra. Förslag ges till att antingen korta ner 

de dagar man använt till lära-känna-aktiviteter för att istället sprida ut dem eller hitta på fler 

aktiviteter samt två förslag att fortsätta som det är nu. Bättre tillgång till lokalerna på t. ex. 

lov skriver en elev, en annan elev skriver Inget jag kommer på nu medan ytterligare en elev 

vill ha mer jämställt mellan de olika linjerna. Fem av eleverna har på olika sätt påpekat att de 

behöver bli tagna mer på allvar, få ökat förtroende och ansvar samt att kommunikationen 

mellan elever-lärare och rektor måste stärkas. 

1 b) Introduktion 

Fem av enkäterna har blankt svar. Resterande 17 tycker att introduktionen har varit bra. 

Introduktion; förbättringsförslag 

Att förbereda eleverna mer och bättre inför de olika momenten är förbättringsförslag från två 

av eleverna. 

1 c) Kursinnehåll  

Samtliga enkätsvar visar att eleverna är nöjda med kursernas innehåll, dock är det två stycken 

elever som tycker att det varit för lite tid till ett par av kurserna medan en elev tycker att det är 

synd att en del kurser har fallit bort från tidigare år.  
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Kursinnehåll; förbättringsförslag 

I åtta av enkäterna finns det förbättringsförslag för kursinnehållet. Fem stycken vill ha längre 

tid på sig för momenten och av dessa är det tre elever som vill att det ska finnas möjlighet att 

välja kurser. En elev saknar en kurs i företag och ekonomi medan två elever vill att det ska 

vara tydligare och mer uppstyrt samt att kursinnehållet inte ska ändras så mycket under 

läsåret.  

1 d) Tid du får lägga ner på dina studier  

Två av enkäterna har lämnat blankt svar. Tre av eleverna anser att den tid de får på schemat är 

alldeles för lite. Resterande 17 tycker att tiden de har på sig motsvarar deras förväntningar 

men majoriteten anser att de behöver mer tid för att färdigställa sina arbeten. 

Tid du får lägga ner på dina studier; förbättringsförslag 

Fyra av eleverna har lämnat blankt svar på förbättringsförslag avseende tiden de lägger ner på 

sina studier och en elev skriver ingen aning. Resterande av de 17 eleverna skriver att de vill 

ha mer tillgång till lokalerna; de vill att lokalerna ska vara tillgängliga under loven. 

1 e) Förvärvad kunskap 

Blanka svar har fem av eleverna gett på frågan om förvärvad kunskap. Av resterande 17 

enkätsvar framkommer att elevernas förväntningar om förvärvad kunskap har slagit in. 

Förvärvad kunskap; förbättringsförslag 

Det vore kul med mer verktyg till silverveckan och ? Lärarna är bra är de två 

förbättringsförslagen. 

1 f) Lärarinsats 

Samtliga 22 elever svarar att lärarinsatsen motsvarar deras förväntningar. 

Lärarinsats; förbättringsförslag 

Sex stycken av enkäterna har med förbättringsförslag avseende lärarinsatsen. Tre elever vill 

ha gästlärare, en elev efterlyser mer teori, en elev tycker att mer av lärarens kunskaper ska 

nyttjas medan en elev tycker att det är tråkigt att det inte finns full kunskap i de olika orternas 

slöjd. 

1 g) Inflytande 

Sju av svaren är tvetydiga varav fyra av dessa sju svar visar att de har inflytande över vad de 

gör i arbetet och tillsammans med sin lärare; två av dessa skriver att de inte har något 

inflytande över skolan. Två av de sju eleverna svarar sådär. Tre elever tycker att de har 

inflytande och en elev skriver att denne har inflytande när det gäller skolarbetet. Fem svar är 

blanka avseende frågan om inflytande medan sex stycken inte tycker att deras förväntningar 

när det gäller inflytandet är bra. 



 
 

Inflytande; förbättringsförslag 

När det gäller förbättringsförslag avseende inflytandet är tolv enkätsvar blanka. Resterande 

enkätsvar visar att sex av eleverna vill bli lyssnade till mer och två vill ha bättre 

kommunikation med skolan; en av eleverna vill ha mer inflytande över skolans arbete och en 

elev vill planera tillsammans med lärarna. 

1 h) Skolans profilering 

Sex av eleverna har lämnat blanka svar på frågan. Åtta av eleverna ger blandade svar men är 

övervägande negativt inställda till skolans profilering då de anser att den kan synas mer; ett av 

dessa svar är att skolan går efter det svenska samhället. Åtta av svaren anser att deras 

förväntningar avseende skolans profilering motsvarats dock finns också respondenter av dessa 

åtta; två stycken, som svarar att den kan göras tydligare. 

Skolans profilering; förbättringsförslag 

Av enkätsvaren är det tolv blanka svar avseende förbättring av skolans profilering. Fyra av 

svaren visar att respondenterna vill att skolan ska bli tydligare gentemot det samiska och att 

skolan ska skapa ett eget skolsystem (en elev), ha samiskan som första språk i alla led (två 

elever) samt förändra undervisningsmetoderna när det gäller samiskan för att ge bättre 

förutsättningar (en elev). Sex av eleverna anser att bland annat sociala medier bör nyttjas för 

att skolan ska synas mer. 

 

Mål 

Mål med kursen 

Här har två respondenter gett blankt svar. Två elever vill kunna använda sig av kunskaperna 

till framtida verksamhet medan sex stycken har som mål att kunna slöjda för hemmabruk; till 

sig själv och sin familj. Fem stycken svarar att de vill lära sig mer och av dessa skriver en ut 

specifika ämnesområden. Det traditionella betonas i sex av svaren vara målet med kursen 

förutom att lära sig mer. 

Vetskap om hur kunskaperna kan användas efter avslutad kurs 

En elev har inte skrivit något svar. Resterande 21 elever vet hur de kan använda kunskaperna 

efter avslutad kurs. 

Vilja att utbilda sig mer efter avslutad kurs 

Två av svaren är blanka. Fem av eleverna är tveksamma till om de vill utbilda sig efter 

avslutad kurs och 15 av respondenterna vill utbilda sig mer. 

 

 



 
 

 

Övrigt 

3 a) Hur skulle du beskriva skolan med dess verksamhet till någon som inte känner till 

den? 

När det gäller att beskriva skolan för någon som inte känner till den är det fem stycken som 

har valt att inte svara på frågan. Tre av respondenterna svarar att det är en skola som lär ut 

slöjd och i ett av dessa svar står det att skolan har en stor potential. Fem av svaren är att 

skolan är till för att sprida och lära ut samisk slöjd och hantverk men också samiska 

traditioner skriver två av dessa fem.  

Att lärarna är duktiga väljer fem av respondenterna att beskriva skolan med; av dessa fem 

skriver en att lokalerna är gamla och slitna med medföljande problem i form av dålig 

luft/ventilation, en annan menar att skolan inte är samisk trots den samiska profileringen 

medan en tredje svarar att rektorn inte lyssnar på eleverna och jobbar emot dem istället för 

med dem. De fyra återstående svaren beskriver skolan som bra; tre av dessa skriver att det 

finns stora konflikter inom organisationen och med administrationen och rektorn. I två av de 

17 svaren betonas att skolan är till för samer.  

På Samernas utbildningscentrum är uppdraget att ge alla samer möjlighet att växa i sin kultur 

genom att erbjuda samiska utbildningar i en stimulerande miljö som ska kunna berika 

eleverna; den samiska identiteten och samhörigheten ska stärkas och bevaras (Styrelsens 

arbetsordning, 2016-09-29). Dessutom ska skolan bidra till en samhällsutveckling som är 

samisk och demokratisk. 

Förbättringsförslag 

Tretton svar är blanka när det gäller förbättringsförslag för skolans verksamhet.  

Ett svar är att skolan bör ta emot ”svenskar” för att sprida kunskap och motverka att vi och 

dom förstärks. En respondent skriver att det är lättare att vara elev som kommer direkt från 

gymnasiet än att ha läst andra eftergymnasiala utbildningar innan Samernas 

utbildningscentrum. En respondent svarar att skolan ska ha mer samiska och egen skolplan 

anpassad för samer vilken till viss del tar hänsyn till det traditionella arbetet utanför skolan. 

En elev ger förslaget att fokus måste ligga mer på det praktiska arbetet då det har varit för 

mycket skriftligt arbete under året. En elev menar att de måste få nya lokaler eftersom 

eleverna blir sjuka av den dåliga luften. Två elever menar att det måste bli en rättvisare 

fördelning mellan de olika linjerna.  

Tre av förbättringsförslagen är att det ska vara öppet på loven. Tre av förslagen är att skolans 

personal måste kommunicera mera både med varandra och med eleverna; här betonas att 

rektor och ledning ska jobba med eleverna och inte emot dem samt att eleverna hamnar i kläm 

på grund av kommunikationsbrister mellan elever och rektor. Ännu ett förbättringsförslag är 

att det ska finnas material, verktyg och behöriga lärare när det är temaveckor. 



 
 

 

 

3 b) Har du några synpunkter som du vill tillägga så skriv dem här nedan! 

Nio svar är blanka när det gäller övriga synpunkter. En respondent svarar Nej. Ett annat svar 

är Förstod inte alla frågor i den här enkäten. Ytterligare ett svar är VIKTIG SKOLA FÖR 

SAMER! och ett annat Det är inte särskilt uppskattat när det står i mailet som vi fick från 

rektorn att vi ska fylla i en enkät. Det är ingen som vill fylla i då.  

Två av respondenterna skriver att de anser att skolan ska ha samiska lärare eller lärare med 

samiska kunskaper; ett av svaren menar att det finns utvecklingspotential då det går att ha fler 

gästlärare och att lägga till kurser via universitet. Fyra stycken har svarat att skolan borde vara 

öppen på loven; Skolan bör vara öppen på lov! Vi är vuxna människor som tar ansvar för vårt 

arbete. Vissa av oss har slutat sina jobb eller tagit ledigt från våra andra sysslor för att få 

slöjda. Därför anser jag att skolan ska få nyttjas hela tiden, även på loven. Tre respondenter 

svarar att det finns kommunikationssvårigheter på skolan då skolan eller rektorn inte tar till 

sig elevernas synpunkter och de uttrycker oro över att det inte finns någonstans att vända sig 

för att få gehör för de elever som hamnat i kläm. En av dessa uttrycker därtill oro inför 

skolans framtid. 

Samernas utbildningscentrum ska ha lärare som kan skriva och tala samiska enligt Styrelsens 

arbetsordning (2016-09-29) och på skolan ska samiska användas i all kommunikation så även 

i undervisningen. Då konflikter uppstår finns en konflikthanteringsplan att ta till; alla ska 

bemöta varandra med respekt och känna sig trygga och trakasserier ska motarbetas aktivt och 

direkt (Styrelsens arbetsordning, 2016-09-29). 

Att eleverna får gehör i sina önskemål och behov är viktigt för att skapa en god lärandemiljö 

(Utbildningsdepartementet, 2003, Lindholm, 2012, Selberg, 2001, Håkansson, 2013). En god 

kommunikation är enligt Bergman och Klefsjö (2012) viktigare än att ha svar på alla frågor 

vid undervisningen. Kommunikationen är en viktig beståndsdel i en god lärandemiljö 

(Selberg, 2001). 

 

 

 


