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För elevernas skull 

Skolinspektionens kritik mot skolor som fått vitesföreläggande 

Fredrik Bjurenfors 

Abstract 

The Swedish compulsory education system is not seen as high quality according to the (OECD, 2015). 

Instead eyes are turning towards Finland and Singapore for best practice. Sweden's results are falling 

in international assessments such as PISA and TIMMS (Skolverket, 2016a/2016b), despite high 

expenditure per capita and several education reforms lately, such as a new curriculum and new teacher 

training education. The Swedish Schools Inspectorate scrutinizes schools with the objective to ensure 

a good education in a safe environment and to sustain nationwide equity. The authority therefore has a 

decisive role in judging the quality of schools in Sweden. The objective of this thesis is to study the 

criticism of Swedish Schools Inspectorate towards schools that have received a penalty for not abiding 

the law. The data consists of six school inspection reports seen as a case. Qualitative analysis is used 

building on discourse analysis theory. The findings of the research are that discipline and value-based 

issues are two of the areas discussed most in the criticism of the Swedish Schools Inspectorate. The 

inspectors also seem to look for discrepancies between documents and school staff. Different groups 

have the power to express themselves on various issues, such as special educators in student health. 

The pupils are also given a strong voice and space to define their school in the reports. 
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Bakgrund 

Något är inte riktigt som det borde vara i den svenska skolan. Allt fungerar inte perfekt. Trots en hel 

rad utbildningsreformer det senaste decenniet, som en ny läroplan för grundskolan, förändring i arbetet 

med särskilt stöd och förstelärarreformen. De kan visa på en politisk reformvilja och att något inte 

stämmer. Att det skaver i den svenska skolan visar OCED:s granskning av det svenska skolsystemet 

(OECD, 2015), där man trycker på att Sverige snabbt bör förändra sitt skolsystem på flera punkter, 

exempelvis skolpengens fördelning, forma en nationell skolutvecklingsstrategi och förbättra 

inspektionsverksamheten genom fler uppföljningar och självvärderingar. Andra exempel på att den 

svenska skolan inte riktigt fungerar är av Skolinspektionen stängda skolor, exempelvis internatskolan 

Lundsberg, vilket kan ses som ett exempel på hur elevers ställning gentemot offentliga institutioner 

och hur individers rättigheter säkerställs genom rättslig prövning (Carlbaum, 2016a). I vissa 

storstadsområden finns det också en boendesegregation som påverkar skolsegregationen (Böhlmark, 

Holmlund & Lindahl, 2015).  

 

Sveriges resultat i internationella kunskapsmätningar ligger i linje med OECD-snittet, trots hög utgift 

per capita (Skolverket, 2016a/2016b). Det råder idag en allt intensivare debatt mot att likvärdigheten i 

den svenska grundskolan har försämrats och att samband mellan familjebakgrund och resultat ökar 

istället för att minska (SOU 2016:38). Oavsett skola är det inte säkert att utbildningen eleven får är 

likadan överallt och håller samma kvalitet. Trots att det i (Skollagen 2010:800, kap 1 § 9) fastställs att 

utbildningen ska vara likvärdig oavsett var den anordnas någonstans i Sverige. 

 

En framgångsrik skola eller skolsystem kan inte enbart definieras utifrån resultat, som vilar på lärarens 

bedömningar som betyg och nationella prov. Också andra faktorer måste vägas in som studieklimatet, 

andelen behöriga lärare, när särskilt stöd sätts in och socioekonomiska faktorer (Hattie, 2014). 

Detsamma torde också gälla en dålig skola. Det går inte enbart att se till elevernas resultat för att 

bestämma om en skola håller låg kvalitet eller inte. Skolans kultur och strukturella faktorer är också av 

vikt för att kunna göra en mer rättvisande bedömning av kvaliteten. Med det stora antalet huvudmän i 

Sverige, både kommuner och enskilda, går det att anta att likvärdigheten och kvaliteten behöver följas 

upp nationellt. Särskilt eftersom likvärdigheten mellan skolor sett till elevernas betyg har minskat 

dramatiskt sedan år 2000, vilket i hög grad beror på den strukturella omvandlingen av det svenska 

skolsystemet, inte enbart boendesegregationen (Östh, Andersson & Malmberg, 2013). 

 

På senare tid har Skolinspektionen fått alltmer makt att definiera vad som är god undervisning och god 

skola till följd av inspektionsansvaret med regelbunden tillsyn av skolor. Det kan sägas ha lett till att 

de professionella i skolan fått minskat handlingsutrymme och ökad administration i ett försök att få 

ökad likvärdighet och mer statlig styrning och ett ytterligare steg mot statligt ansvarstagande inom 

kvalitetsarbete (Berg, m.fl., 2015). I takt med en större marknadsorientering och 

privatiseringsreformer i det svenska skolsystemet, snarare ökar inslagen av statliga kontroller än 

minskar (Rönnberg, 2011). Det gäller inte bara skolor med fristående huvudmän, även om det ofta är 

där det börjar, utan också kommunala. De ögonblicksbilder som Skolinspektionen får under ett par 

dagar som de ofta tillbringar i verksamheten kan sedan tänkas få långtgående konsekvenser för 

verksamheten i termer av personal-, elevflykt och utvecklingsarbeten. Rönnberg (2014) har undersökt 

motiv till inspektioner. 2003 började man med direktinspektioner som hade fokus på nationell 

jämlikhet för att få till stånd skolutveckling. Syftet var också att ställa enskilda skolor till svars och att 

komma till rätta med otillfredsställande skolresultat. Efter regeringsskiftet 2006 skedde en 

omsvängning mot en fokusering på elevernas resultat i de olika skolämnena, inte likvärdighet (ibid.). 

 

Definitionsrätten för Skolinspektionen gällande vad god skola är, är omfattande till följd av 

inspektionsansvaret och det statliga ansvarstagandet. Med bakgrund i de problem det svenska 

skolsystemet står i med bristande kunskapsresultat, likvärdighetsproblematik och ett stort antal 

huvudmän är Skolinspektionens rätt kanske ännu större. Jag är därför intresserad av att beskriva den 
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kritik som Skolinspektionen för fram mot skolor som de inte anser håller måttet. Jag även angelägen 

av att beskriva hur kritiken förs fram och hur det är tänkt att åtgärderna ska genomföras och vem som 

ska genomföra åtgärderna för att skolan återigen ska vara en god skola. 

Skolinspektion i Sverige idag 
Inspektionerna som Skolinspektionen ansvarar för idag syftar till att “[skolorna] följer de lagar, regler 

och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god 

utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.” (Skolinspektionen, 2017). För att 

kontrollera detta görs det i Sverige så kallade mjuka inspektioner av Skolinspektionen. Det innebär att 

vilka kriterier som inspektörerna studerar är kända. Underlaget som inspektörerna samlar in är 

dokument, intervjuer, enkäter, observationer och liknande. Oftast befinner sig inspektörerna, som 

vanligen arbetar i par, på skolan under ett par dagar. 

 

 Inspektionsområde: granskning 

av skolenhet, grundskola 

Författningsstöd Data inspektörerna 

använder 

1 Undervisning och lärande  Skollagen 

 Skolförordningen 

 Införandelagen § 33 

(Om 

lärarlegitimationen) 

 Lgr 11 

 (SKOLFS 2011:19) 

om kunskapskrav för 

grundskolans ämnen 

 

 Dokument 

 Statistik 

 Skolledningens 

redogörelse 

 Intervjuer med 

lärare, elever, 

skolledning och 

elevhälsa 

 Observationer 

 Enkäter till 

personal, elever och 

vårdnadshavare 

 

2 Extra anpassningar och särskilt 

stöd 

3 Bedömning och betygssättning 

4 Trygghet, studiero och åtgärder 

mot kränkande behandling 

5 Förutsättningar för lärande och 

trygghet 

6 Styrning och utveckling av 

verksamheten 

Tabell 1: Skolinspektionens bedömningsunderlag vid regelbunden tillsyn av skolenhet 

 

Vid bedömningen granskar inspektörerna sex områden, se tabell 1 (Skolinspektionen, 2015). 

Områdena ovan gäller för granskning av skolenhet i grundskola. Vid granskning av gymnasium, 

huvudman eller fritidshem gäller andra inspektionsområden, författningsstöd och kriterier. 

Granskningen ska göras minst vart tredje år. Den modell man valt i Sverige är avvikelserapportering, 

vilket innebär att beslutet enbart belyser de delar av verksamheten som inte följer de regler som gäller. 

 

Innan besöket ska huvudmannen skicka en skriftlig beskrivning av verksamheten utifrån de granskade 

områdena. Under planeringsfasen tar också inspektörerna del av tidigare beslut, statistik och liknande 

för att skapa en bild av skolenheten. Före tillsynen skickas en enkät till elever, vårdnadshavare och 

lärare för att ytterligare tjäna som underlag i planeringsfasen. Därefter gör inspektörerna en planering 

av besöket som delges rektor. Planeringen utgår från skolans förutsättningar och utifrån den bild 

inspektörerna har. Under besöket på skolenheten genomför inspektörerna intervjuer med rektor, ett 

urval av lärare, elever och annan pedagogisk personal. Ofta görs också lektionsobservationer. Efter 

besöket skriver inspektörerna ett protokoll som skickas till huvudmannen. Det kan huvudmannen välja 

att svara på. Därefter skriver inspektörerna ihop ett beslut på cirka 10 till 15 sidor utifrån insamlade 

data. Besluten följer oftast en schabloniserad mall enligt nedan: 

 Bakgrund till skolan eller granskningen 

 Sammanfattning 

 Genomgång inspektionsområde för inspektionsområde 

o Beslut, med specificerat lagstöd 

o Förslag på åtgärder 
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o Motivering till beslutet 

 

Beslutet avlämnas vanligen efter en månad. I det gör inspektörerna en bedömning om skolenheten 

lever upp till regelverket. Om det i beslutet finns några brister ska huvudmannen åtgärda dessa inom 

viss tidsram. Vanligen innebär det att ett dokument skickas in där skolenheten förklarar vad den gjort 

för att komma till rätta med problemet. Om Skolinspektionen finner bristerna allvarliga kan de besluta 

om vitesföreläggande, om inte bristerna åtgärdas i tid. Skolinspektionen får utdöma 

verksamhetsförbud i högst sex månader för både fristående och kommunala skolor. Skolinspektionen 

kan också återkalla tillståndet för en skola med fristående huvudman, men inte för en skola med 

kommunal huvudman. 

Tidigare forskning 

Men om något är “trasigt”, vad är då en effektiv 

skola? 
Med hjälp av kvantitativ metod och mätinstrumentet PESOK kan Grosin (2004) i en studie av 41 

grundskolor, både mellan- och högstadiet i Sverige konstatera att framgångsrika skolor prioriterar 

kunskapsmålen, har ett positivt bemötande mot elever, gemensamma sociala spelregler, mätinstrument 

för att bedöma det pedagogiska och sociala klimatet i skolan. En lågpresterande skola enligt PESOK 

innebär att elevernas resultat ligger under vad som kan förväntas av dem, normalfördelat och rensat 

från socioekonomiska faktorer. van de Grift och Houtveen (2006) har i en studie av drygt 7000 

grundskolor visat att det råder likheter mellan effektiva och underpresterande skolor. De skiljer ut ett 

antal indikatorer som kan brista: ordning och reda, stimulerande lärmiljö, modersmålsundervisning, 

lärarledd undervisning som är tydlig och välorganiserad, åtgärder för elever som ligger efter och 

slutligen standardiserade tester. Ofta är det flera faktorer som brister för att skolan ska vara 

underpresterande. Således räcker det inte att det inte råder ordning och reda. 

Skolinspektion som en lösning på problemet? 
I en studie om skolinspektioners mål, riktning och direktiv i Sverige har Lindgren, Hult, Segerholm 

och Rönnberg (2012) undersökt hur dessa porträtteras i textform av ansvariga myndigheter under 

2003–2007 respektive 2008–2010. Resultatet visar att syftet med inspektioner under den tidigare delen 

är stödjande av skolor och kommuner tillsammans med en förståelse för lokala förutsättningar. Under 

den senare delen sker ett skifte mot att leta efter fel, upprätthålla individens rättigheter och en 

juridifiering (ibid.). 

 

Skolorna organiserar sig för att bli granskade menar Ek (2012) i en avhandling om 

granskningsprocesser i skolan och i äldrevården. Studien bygger på observationer av tillsynsbesök, 

intervjuer och samtal med inspektörer, rektorer, lärare och elever och texter om granskningsprocesser. 

Skälet till att skolorna gör sig granskningsbara är att tillsynen kräver de granskades aktiva medverkan:  

Granskningen ger eld i baken, så beskriver flera intervjupersoner det. Det är personal som beskriver hur 
deras chefer plötsligt börjar uppdatera och revidera olika dokument. Det är chefer som förklarar att tillsynen 
gett dem en anledning att se över till exempel likabehandlingsplanen eller verksamhetens 
genomförandeplaner som de länge känt att de borde göra. En hel del sådana åtgärder görs innan dokumenten 
skickas till tillsynsmyndigheten. Att det görs är dock inget man skyltar med. Tvärtom tycks det uppfattas 
som lite besvärande att göra förändringar i verksamheten inför tillsynen (Ek, 2012, s. 116f). 
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Rektor kan exempelvis välja ut vilka lärare och elever som ska intervjuas eller vilka åtgärdsprogram 

som ska lämnas ut för granskning. Det är också väl känt i organisationerna hur granskningsprocessen 

går till, därför görs anpassningar av verksamheten för granskning, exempelvis ses handlingsplaner, 

rutiner och dokument över före Skolinspektionens besök. Tillsynsrapporter levereras dessutom i text, 

därför är de centrala för själva inspektionen och vad som kan vara en brist och inte enligt Ek (2012). 

Skolor är komplexa verksamheter 

Lindgren (2015) har gjort en mindre explorativ fallstudie av fyra skolor på interna och externa 

inspektionsdokument för att studera kunskapsförhandling i inspektioner. Han visar att det enkelt 

mätbara får styra i en komplex organisation. Besluten grundar sig ofta på statistik och dokument, 

snarare än observationer och intervjuer (ibid.). Ivarsson Westerberg (2016) har genomfört 

intervjustudie av företrädare inom Skolinspektionen i Sverige. Några av slutsatserna i studien är att 

den tillsynsmodell Sverige har inte klarar av att fånga den komplexa verklighet en skola innebär: 

En effekt av uppbyggnaden av den hierarkiska kedjan av bedömningar från lag och författning på högsta 
nivån till bedömningsområden, bedömningsunderlag och kritiska faktorer är att det i varje steg sker en 
översättning och ett urval som gör att de kritiska faktorerna riskerar att missa andemeningen i lagtexterna 
(Ivarsson Westerberg, 2016, s. 92). 

 

Det gör att graden av tolkningsutrymme är stort till följd av översättningskedjans längd och resultatet 

ter sig därför närmast slumpmässigt. Inspektioner tar även tid från övrig verksamhet eftersom skolorna 

förbereder sig på att bli granskade (Ivarsson Westerberg, 2016). Trots Skolinspektionens emfas på 

likvärdighet i bedömningen av skolor och standardiserade processer visar Segerholm och Hult (2016) i 

en fallstudie av 11 skolor att skolornas lokala förutsättningar gör det omöjligt för inspektörerna att 

följa processmallen och att det interpersonella mötet mellan inspektör och inspekterad har avgörande 

betydelse för inspektionens utfall. 

Inspektioner driver inte utveckling och 

likvärdighet 
Gustafsson, et al. (2015) har undersökt på vilket sätt inspektioner influerar skolor, om de driver på för 

förändring och förbättring. Studien är gjord i sex länder och består av en dataanalys av ett stort 

enkätmaterial. De visar att standardlösningar föreslås och implementeras, inte lokal skolutveckling för 

utveckling av verksamheten. Att sätta standarder för vad som är viktigt vid inspektion och förmedla 

dessa har snarare större betydelse än själva inspektionen (ibid.). de Wolf och Janssen (2007) har gjort 

metastudie över flera länder för att studera inspektioners effekt. Deras resultat visar att 

skolinspektioner inte har några kausala positiva effekter på skolans kvalitet. Det går inte att visa 

elevernas resultat förbättras. En kvalificerad majoritet av lärarna och rektorerna är dock nöjda med 

inspektionsbesöken och anser dem värdefulla. Det finns heller inga bevis för att inspektionsrapporter 

som publiceras offentligt har effekt, även om rektorer och lärare ser dem som bevis för god kvalitet. 

Snarare har sidoeffekterna av skolinspektioner en negativ effekt: 

These studies prove that control mechanisms cause various forms of strategic behaviour, like ‘window 
dressing’, ‘teaching to the test’, cheating in connection with test scores and ‘reshaping the test pool’. We 
must also conclude that the occurrence of stress is a clear side effect of inspection visits. (de Wolf & Janssen, 
2007, p. 392)  

 

Eftersom skolorna anpassar sig för att granskas (de Wolf & Janssen, 2007). En inspektionsmodell som 

mäter resultat snarare än processer, publicerar resultatet offentligt och styr inspektionerna mot skolor 

som levererar sämre resultat, hellre än att inspektera alla skolor är den mest effektiva modellen (Ehren, 

et al., 2015). Att sätta standarder som är kända för skolorna framför att lämna starkt kritisk 

återkoppling verkar mer positivt för den lokala skolutvecklingen (ibid.). 
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Svenska rektorer känner generellt stor press på sig att starta förändringsarbete och skolutveckling, dvs. 

att agera i överensstämmelse med standarderna för inspektionerna och standarderna och att vidta 

åtgärder för förbättring. Speciellt jämfört med rektorer i länder med hårdare inspektionsmodell, som 

England, som även de känner hög press. Ju högre press rektorerna känner, desto större sannolikhet att 

de reagerar på resultaten av inspektionen (Altrichter & Kemethofer, 2015). Något som kan tolkas som 

det finns en vilja hos rektorerna att förändra skolans kvalitet. Det säger dock inget om huruvida 

rektorerna lyckas med förändringarna de försöker genomföra. I Hallerström (2006):s studie av 

rektorsnormer där det empiriska består av intervjuer av 12 rektorer framstår ledaruppdraget som 

mångtydigt och ambivalent i befattningens organisatoriska tillhörighet, mellan den styrande nivån och 

genomförandenivån. Rektor ska inte styra och ställa för mycket genom att lägga sig i pedagogernas 

arbete. Rektor måste också skydda både sig själv och sina medarbetare från inblandning ”uppifrån”. 

Rektorer har en ganska återhållsam syn på hur de lagstadgade styrdokumenten. Novak har genomfört 

strukturerade telefonintervjuer med 20 rektorer för att undersöka vilka anpassningar av verksamheten 

de anser sig göra efter färdigt tillsynsbeslut. Dels gör de primära anpassningar som innebär åtgärder 

som inte kräver mer resurser, exempelvis rutiner för betygssättning och rutiner för den fysiska miljön. 

Dels gör de sekundära anpassningar, tveksamt genomslag. Alltså anpassa verksamheten så att den till 

synes når Skolinspektionens krav. Egentligen handlar det om ytligt tillmötesgående (Novak, 2014). 

Hult (2014) har intervjuat inspektörer och delar av Skolinspektionens ledning för att titta på vilka 

verkningar inspektionerna haft. Hult lyfter fram att skolor och kommuner blir mer lika i hantering av 

dokumentation och planer samt att rektorer har bättre kännedom om regelverket, vilket leder till en 

styrning mot regelefterlevnad. Eftersom inspektionen redovisar sina bedömningspunkter kan 

rektorerna anpassa bilden av den goda skolan för att klara inspektionen menar inspektörerna (Hult, 

2014). Att skolorna anpassar sig bekräftas således både från skolornas och från Skolinspektionens 

sida. 

 

Carlbaum (2016b) har studerat inspektionsrapporter från 2011 och 2012 i fyra kommuner, både 

kommunövergripande, skolor med kommunal huvudman och skolor med fristående huvudman. Totalt 

131 rapporter med syfte att studera vilken hänsyn som tas till den lokala skolan i relation till 

konstruktionen av begreppen likvärdighet och en skola för alla. Carlbaum menar att kommuner 

beskylls av Skolinspektionen för bristande tillförsel av resurser. Lärare och skolor beskylls 

inspektörerna för att ha låga förväntningar, utan att hänsyn tas till skolans socioekonomiska 

sammansättning. Carlbaum menar vidare att Skolinspektionen lyfter fram den ringa graden av 

individualisering och att resultaten måste höjas för lågpresterande elever. I sin analys menar hon att 

Skolinspektionen inte finner en differentierad elevgrupp som en förklaring till att en skola är sämre, 

speciellt skolor som tar emot nyanlända. Socioekonomiska faktorer kan däremot ses som ursäkter för 

låga resultat, vilket lägger skulden på lärarna för att ha för låga krav (ibid.). Studiens metod kan 

kritiseras då metoddelen är väl översiktlig, även om urvalet är stort. Vidare sägs inget om skolornas 

brister och hur Skolinspektionen finner att det ska åtgärdas. 

 

Skolinspektionsrapporter och Skolinspektionen har i Sverige inte beforskats i särskilt stor 

utsträckning. Den inspektionsforskning som finns har inte heller i särskilt stor omfattning intresserat 

sig för hur Skolinspektionen motiverar skolornas brister och hur dessa brister ska avhjälpas och av 

vem. I relation till ökad statlig styrning på skolområdet, likvärdighet mellan skolor och ett tydligare 

fokus på elevernas resultat i skolämnena är det intressant att se hur detta hanteras ur 

inspektionssynvinkel. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur kritiken av skolan framkommer i den svenska 

Skolinspektionens rapporter. Vad är det som inspektörerna menar inte riktigt fungerar och hur lyfter 

de fram och motiverar det? Vad är det inspektörerna inte lyfter fram från Skolinspektionens sida? 

Frågeställningar 

 Vilken kritik förs fram mot skolorna i rapporterna? 

 Hur motiveras bedömningen av den uttalade kritiken i rapporterna med avseende på 

argumentens utseende och innehåll? 

 Vilka insatser bör enligt rapporterna skolorna vidta för att avhjälpa kritiken? 

 Vem eller vilka på skolorna som undersöks ska ta ansvar för att genomföra insatserna? 

Teoretiska utgångspunkter 

Att studera texter är samhällsvetenskapligt intressant av flera skäl eftersom det är ett sätt att komma åt 

relationer mellan individer eller grupper som ligger utanför texterna. Texterna speglar också individer 

och gruppers föreställningar, både medvetna och omedvetna sådana (Bergström & Boréus, 2005). 

Texter brukar ses som resultatet av att någon vill förmedla något till andra. När sedan texterna läses får 

det konsekvenser för människors tankar och handlingar. Människans sätt att tala återspeglar inte 

neutralt hennes omvärld, identiteter och sociala relationer. Istället har språket en aktiv roll i skapandet 

och förändringen av dem. 

 

Den kritiska diskursanalysen i Faricloughs anda syftar till att kartlägga maktrelationer i samhället. 

Diskurs är enligt Fairclough en form av social praktik som både konstituerar och konstitueras av andra 

sociala praktiker. Social praktik kan ses som en mänsklig aktivitet som utövas med ett visst mål. Den 

sociala praktiken innehåller inte bara språkliga element utan också sådant som inte är diskursivt, 

exempelvis den sociala världen, som ekonomin och infrastrukturen. Inom den sociala praktiken finns 

den diskursiva praktiken som är en språklig del. I den sker textproduktion, -distribution och -

konsumtion, som alla bidrar till att konstituera världen, skapa sociala identiteter och sociala relationer. 

Diskursen står i ett dialektiskt förhållande till andra sociala dimensioner. Den bidrar därmed inte bara 

till att forma och omforma sociala strukturer, utan speglar också dessa. Därför påverkar och påverkas 

individer och grupper av den diskursiva praktiken. Det är således här kulturell och social produktion 

samt reproduktion äger rum (Fairclough, 1992). 

 

I min analys tänker jag använda tre begrepp från Fairclough: diskurs, diskursordning och 

intertextualitet. Diskursordning kan ses som ett analytiskt redskap som kan användas som en 

avgränsande ram. I mitt exempel ser jag skolkritik som en diskursordning. Diskursordningen kan 

sägas utgöra summan av alla diskurser inom en social domän (Fairclough, 1992/1995). Inom 

diskursordningen kämpar alla ingående diskurser om att definiera grundskolepraktiken, exempelvis 

myndighetsdiskurs, ordningsdiskurs och undervisningsdiskurs. Dessa strider ibland mot varandra. Här 

finns också restriktioner på vad som kan sägas. Fairclough definierar diskurs som dels som all form av 

språkbruk, dels som ett specifikt sätt att genom språket representera aspekter av världen (Fairclough, 

1992). Olika diskurser bidrar därmed med olika perspektiv i det här fallet, grundskolepraktiken, vilket 

innebär att vissa möjligheter framhävs medan andra utestängs. 
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Jag är intresserad av att synliggöra de diskurser som reproduceras och omformuleras genom 

inspektionsrapporterna. Intertextualitet betyder att texter bygger på uttalanden från andra texter. Både 

latent och manifest. Inspektionsrapporter bygger också på element från andra texter, exempelvis 

intervjuutskrifter, gamla inspektionsrapporter, statistik, läroplaner, författningar och observationer, 

vilket visar på en hög grad av intertextualitet. Det handlar om att synliggöra aktörsgruppen 

skolinspektörer, som fått komma till tals och hur de bidragit till meningsskapandet om 

grundskolepraktiken under senare tid. Grundskolepraktiken har sin egen diskursordning, med 

meningsbärande diskurser som gemensamt ger praktiken innebörder. Därutöver finns det en 

diskursordning som länkar de diskurser som ryms i det nätverk av praktiker som institutionen skola 

och utbildning utgör. 

Metod 

Den övergripande metoden är kvalitativ analys med syfte att skapa mening ur större textmängder. Jag 

är inte intresserad av att kvantifiera ord och begrepp och jämföra antal eller liknande. Studien kan ses 

som en fallstudie där skolorna och därmed skolinspektionsrapporterna bildar analysenheter i fallet. 

Den kontext som studeras och omger fallet är skolinspektionskritik. En annan möjlighet hade varit att 

låta skolorna vara ett fall var och sedan göra en jämförelse. Fairclough (1992) arbetar med en modell 

som innebär en analys i tre dimensioner. Studien kan sägas befinna sig på en mesonivå sett till 

Faircloughs diskursanalys, vilket innebär att jag inte går ner på en lingvistisk nivå i texterna, 

mikronivå Jag gör heller ingen analys av den sociala praktiken, som kan tolkas som en makronivå. 

Skolinspektionen meddelar sina beslut i textform ställd till huvudmannen, därför blir det relevant att 

använda dessa texter som underlag för att undersöka skolkritik. En text är också stabil till skillnad från 

en muntlig framställning. Den står på egna ben skild från sin författare. Till exempel när det gäller hur 

den tolkas av mottagaren. Studien kan förhoppningsvis bidra till att synliggöra maktförhållanden om 

vem eller vilka som får lov att beskriva en skolverklighet och på vilket sätt det görs.  

Urval 
Mitt urval består av Skolinspektionens granskningsrapporter av skolor i ett storstadslän och sträcker 

sig mellan år 2014 och 2016. Urvalet i en fallstudie extremt viktigt, därför har jag försökt välja dessa 

strategiskt i syfte att belysa syftet och frågeställningarna (Yin, 1994). Emellertid är länet ett 

bekvämlighetsurval. Enbart skolor som fått vitesföreläggande ingår i urvalet och urvalet av dessa 

grundar sig på den offentliga statistik som finns tillgänglig. I urvalet ingår både skolor med offentlig 

och enskild huvudman. Dessutom ingår bara grundskolor och grundskoleverksamhet i urvalet. 

Besluten i urvalet gäller för skolenhet, inte för huvudman eftersom det är skolenheterna som är 

intressanta. Ej heller beslut som enbart gäller granskning av fritidshem. Ärendetypen är enbart 

granskningstillsyn och således ingår inga anmälningsärenden. Det totala antalet rapporter är därför 

sex. Något som behövdes för att också få en jämn fördelning av huvudman, mellan kommunal och 

fristående. I studien var jag intresserad av att få en nulägesbild, inte att visa på förändringar över 

längre tid. Därför väcktes frågan om hur många analysenheter som krävs innan någon sorts mättnad 

sker. Det faktum att skolorna liknar varandra i geografisk plats, skoltyp talar för att en mättnad sker 

snabbare. Således att analysenheterna liknar varandra. Jag försöker alltså göra ett strategiskt urval, sett 

till analysenheternas kärnvariabler (Flyvbjerg, 2003). 

Genomförande 
Till en början togs urvalet av skolor fram. Därefter tog en översiktlig läsning av materialet vid med 

fokus sådant som inspektörerna lyfte fram som icke välfungerande. I det skedet försökte jag skapa mig 
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en bild av hur ett beslut presenteras. Hur fungerar den schabloniserade mallen som används? Vilket 

språkbruk använder inspektörerna? Jag läste också bakgrundsmaterial från Skolinspektionen om hur 

inspektioner går till. Men även forskning om inspektionsverksamhet. Den här första läsningen var 

tämligen öppen och med ett försök att vara teorifri. I läsningen antecknade jag intressanta passager och 

tankar utifrån vilken kritik och hur den lyftes fram av inspektörerna. Syftet var således att lära mig 

materialet och få idéer. I nästa steg preciserade jag syftet och frågeställningarna och fattade beslut om 

en teoretisk ingång i materialet. Därefter gjordes en ny mer noggrann genomläsning som ställdes i 

kontrast till den första läsningen. Jag använde här begreppen diskurs, diskursordning och 

intertextualitet som analytiska redskap för att fokusera. Begreppet diskursordning hjälpte mig att se 

helheten i studien och är därför ett överordnat begrepp. Jag avvände det för att förstå vad jag skulle 

analysera och för att försöka hålla fokus. I den noggranna läsningen togs intressanta citat och utsagor 

fram med avseende på syftet, frågeställningarna och analysredskapen. Dessa kategoriserades skola för 

skola. Här använde jag begreppet intertextualitet, som handlar om referenser till andra texter, både 

latenta och manifesta. Då rapporterna bygger på andra texter och utsagor kan intertextualitetsbegreppet 

på en textnivå förstå de referenser som, görs till andra texter. I kategoriseringarna antecknade jag dessa 

referenser. Efter kategoriseringen skola för skola blev materialet mindre omfattande och möjligheten 

att jämföra skolorna med varandra mer systematiskt utvecklades, där jag antecknade likheter och 

skillnader. Exempelvis var det möjligt att se om huruvida rapporterna uppvisar samma typ av 

intertextuella mönster. Dvs är referenserna likartade? Parallellt med analysen arbetade jag med 

diskursbegreppet för att försöka definiera den diskurs som framträder i materialet. Diskurs är också ett 

begrepp som befinner sig på en högre hierarkisk nivå än intertextualitet. Allra sist fastställde jag den 

diskurs som framträder i rapporterna utifrån den analys jag redan genomfört. Därefter valde jag ut citat 

till resultatdelen för att bäst belysa det valda syftet och frågeställningarna. 

Trovärdighet 
När skolorna får vitesföreläggande tar det oftare längre tid att leverera beslutet än vad som är gängse. 

Några av besluten har tagit flera år att genomföra där Skolinspektionen begärt in kompletterande 

handlingar, frågor, ytterligare besök och intervjuer i syfte att få en heltäckande bild, innan beslut 

fattas. Besluten bygger när det gäller vitesföreläggande därför på ett mer gediget utredningsunderlag 

än vad som är brukligt. Således borde besluten säga mer om verksamhetens innehåll och kvalitet än i 

normalfallet för granskningsbeslut. 

 

Emellertid hade trovärdigheten för studien förmodligen påverkats positivt om studien hade 

kompletterats med fler datakällor, exempelvis intervjuer med inspektörer, skolledare eller lärare och 

eller andra dokument för att få till en triangulering av data (Eriksson & Hultman, 2014). Nu står 

besluten för sig själva. Det hade kunnat hjälpa berättelsen framåt. En studies trovärdighet beror också 

på forskarens färdigheter och förförståelse. Min bakgrund som lärare, förståelse för skolan som 

organisation och verksamhet och därtill egen erfarenhet av att själv ”vara inspekterad” spelar 

naturligtvis in. Inom fallstudier talas det om face-validity, vilket innebär att fallstudien om den är 

välgjord kan visa på en berättelse som forskare och de som kan organisationen kan känna igen sig i 

(Yin, 1994). Jag har försökt att vara transparent eftersom trovärdigheten också kan bero på hur väl 

läsaren kan skapa sig en egen bild utifrån de data som presenteras och hela processen (Eriksson & 

Hultman, 2014). Jag väljer därför att citera från inspektionsrapporterna. Citaten tillsammans med 

tolkningen blir då ett sätt att rättfärdiga tolkningen. Dessutom blir fallstudier något en berättelse och 

att det är berättelsen som är resultatet, dessa är ofta komplexa och fulla av motsättningar (Flyvbjerg, 

2003). Dessutom försöker jag ge en bild av hur inspektioner går till för läsaren ska kunna förstå 

processen från förberedelse till färdigt beslut. Som inspektör eller inspekterad ser läsningen av 

rapporterna troligen annorlunda ut jämfört med den läsning jag har gjort. Som inspekterad har man 

troligen en helt annan ingång i texterna och en helt annan förförståelse för verksamheten än den 

förförståelse jag har. Vanlig kritik mot fallstudier är exempelvis att de inte har någon statistik 

generaliserbarhet och är svåra att replikera (Yin, 1994). Det är inte heller mitt syfte. Det blir också en 

fråga var fallet börjar och slutar och den gränsdragningen är inte helt klar. Exempelvis protokoll, 

föregående granskningsrapporter och liknande hade varit möjliga att låta ingå. En fallstudie kräver 
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vanligen mer ingående data för att ge en kontext, vilket egentligen saknas här, mer än det sammanhang 

som ges till inspektionsrapporterna. 

Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2011) talar om en balans mellan forskningskravet, att hitta, utveckla och fördjupa 

kunskap och individskyddskravet, att individen har rätt till skydd mot olika former av skada och risk. 

Däremellan hamnar forskningsetiska överväganden. Det är inspektörerna som ansvariga för sitt beslut, 

vilket kan leda till spårbarhet och att enskilda inspektörer hängs ut i studien. Å andra sidan är urvalet 

beslut där ofta generaldirektören och avdelningschef har skrivit under, till skillnad från vanliga 

granskningsärenden utan vitesföreläggande där enbart inspektörerna står som ansvariga. Syftet med 

studien är inte att studera skolor eller personer som arbetar där, utan endast uttalanden om skolorna. 

Dessutom handlar studien mer om Skolinspektionens bild än om skolorna som sådana, vilket gör att 

skolornas namn framstår som mindre väsentliga. Det finns därför heller ingen anledning att inte 

anonymisera skolorna. Ytterligare ett skäl till att anonymisera är för att undvika etiska dilemman mot 

skolorna, där vissa skolor lyfts fram att ha brister som möjligen sedan länge är avhjälpta. Det finns 

ändå en viss etisk problematik, då rapporterna är allmän handling och citat går att söka tillbaks till 

beslut. 

 

I rapporterna återges intervjucitat från inspektörernas intervjuer med elever, lärare, elevhälsa och 

rektorer. Det kan vara känsligt att lyfta fram dessa citat eftersom personerna inte har tillfrågats. 

Dessutom kan utsagorna säkerligen i flera fall spåras tillbaka till personerna. Enligt informationskravet 

ska deltagarna informeras om forskningens syfte, men då deras medverkan är passiv, eftersom data 

hämtas från allmän handling går detta att bortse från (Vetenskapsrådet, 2002). Dessutom med hänsyn 

till studiens ring omfång och vetenskapliga nivå, i form av studentuppsats kan den mediala 

genomslagskraften antas vara minimal. Det gör att olägenheten för att passivt delta kan antas vara låg. 

I resultatkapitlet har jag försökt ta hänsyn till passivt deltagande genom det urval av citat från 

inspektionsrapporterna som presenteras, med avseende på integritet för dessa personer 

(Vetenskapsrådet, 2011). Jag har därför ersatt ett par citat i resultatdelen, som i samråd med kollega 

kunde uppfattas som integritetskränkande, med citat med liknande innebörd. Denna hänsyn har dock 

inte fått styra analysen. Kraven på insyn, öppenhet och transparens står här i konflikt med 

forskningspersonens integritet. I nästa del av texten redovisar jag de resultat som framkommit. 

Översikt av skolorna i studien 
Analysenheterna i fallet, dvs. skolorna är sex till antalet med lika många kommunala som enskilda 

huvudmän. Samtliga skolor har högstadiet. På en av skolorna saknas låg- och mellanstadiet. 

Elevantalet ligger mellan 70 och 650, med ett generellt högre antal för de kommunala skolorna, än för 

skolorna med enskild huvudman, 200 elever mot 600 elever i median. Med två undantag, 70 och 200 

elever, är det större skolenheter som finns i materialet. Skolornas geografiska placering är generellt i 

storstadens ytterförorter som domineras av flerbostadshus i hyresrättsform. 

 

Skolnamn A B C D E F 

Huvudman kommunal enskild kommunal enskild enskild kommunal 

Elevantal 350 200 600 70 350 650 

Årskurser F-9 F-9 F-9 6-9 F-9 F-9 

Beslutsår 2016 2016 2014 2015 2015 2015 

Egen 

kommentar 

multikulturell interkulturell 

profil 

förortsskola sportprofil pedagogisk 

inriktning 

förortsskola 

Tabell 2: Översikt över skolorna som ingår i studiens urval 

 

I materialet finns alla typer av inspektionsområden representerade tämligen jämnt i materialet. Det är 

inget område som förekommer oftare än något annat. Jag är egentligen inte riktigt intresserad av vilka 
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kriterier skolorna juridiskt inte klarar eller når, utan vill försöka förstå på djupet och diskutera mer 

kvalitativt hur Skolinspektionen resonerar runt dessa kriterier och de underlag inspektörerna använder 

i sin argumentation för ett visst beslut. 

Resultat 

I resultatkapitlet berör jag först frågeställningarna var för sig. Under varje rubrik redovisas skolorna 

kronologiskt från A till F. I redovisningen tar jag stöd i citat från inspektionsrapporterna. Jag redovisar 

kritiken för att få ett beskrivande och variationsrikt resultat. Citaten är därför valda utifrån hur väl de 

illustrerar och belyser frågeställningarna och studiens syfte. Eftersom jag ser skolorna som 

analysenheter i fallet är det inte alltid samma kritik som diskuteras under respektive underrubrik i 

första delen av resultatredovisningen, skola för skola. Sist i resultatkapitlet redogör jag för skolorna 

tillsammans utan hjälp av citat utifrån varje frågeställning. Där tillkommer ytterligare citat för att 

belysa ur annan synvinkel. Den delen tjänar som en sammanfattning av resultatdelen och leder in mot 

studiens diskussionsdel. 

Exempel på kritik som förs fram mot skolorna i 

rapporterna 

Skola A 

Den otrygga skolmiljön bekräftas av Skolinspektionen vid tillsynstillfället, framför allt runt de äldre 
elevernas klassrum. Från det rum i biblioteket där Skolinspektionens intervjuer genomförs hörs ofta skrik, 
bråk och fotbollspelande i korridorerna utanför. Vid ett flertal tillfällen står elever och sparkar och bankar 
på de låsta dörrarna till idrottens omklädningsrum. Många elever är inne på rasten och Skolinspektionen ser 
få rastvakter. Vid matsalen är det vid flertalet tillfällen stökigt i matkön och hög ljudnivå. 

 

I citatet lyfts ordningen fram som det stora problemet. Det är något inspektörerna själva kan bekräfta 

genom egna observationer. Problemet ligger egentligen här hos eleverna som inte sköter sig. 

Inspektörerna betonar det utmanande elevunderlag skolan har. Avsaknaden av resurser i form av 

personal som håller ordning lyfter inspektörerna också fram, i form av avsaknad av rastvakter, någon 

som håller ordning i matkön och ser till att allt går lugnt till i korridoren. I citatet är det också tydligt 

att det är det är högstadieelever som åsyftas. 

Skola B 

Vid Skolinspektionens lektionsobservationer [sammanlagt 16 lektioner] såg Skolinspektionen att ett aktivt 
lärarstöd, genom att ge tydliga beskrivningar, förklaringar och sammanfattningar, förekom i liten 
utsträckning. Skolinspektionen kunde vid lektionsobservationerna se att det varierade i vilken utsträckning 
som eleverna fick språkstöd för att underlätta deras förståelse av de genomgångar och förklaringar som ges 
i undervisningen. Vidare kunde Skolinspektionen också se att lärare i begränsad utsträckning tog hänsyn till 
elevernas olika språkkunskaper genom att skapa förförståelse för området och genom att konkretisera svåra 
ord och begrepp. 

 

Skolinspektionen konstaterar att den elevgrupp som går på skolan har ett begränsat språk. Det betyder 

enligt inspektörerna att lärarna tydligare behöver arbeta med att aktivera elevernas förförståelse, 

konkretisera begrepp och en mer aktiv undervisning överlag. Något lärarna inte gör idag, vilket kan 

ses som problematiskt. Antalet observerade lektioner anges i rapporten, men inte ämne, hur många 

lärare, årskurs eller annan information förekommer. I citatet ges fyra exempel på vad aktivt lärarstöd 
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är, enligt inspektörerna: sammanfattningar, förklaringar, tydliga beskrivningar och konkretisering av 

begrepp. 

Skola C 

Vid Skolinspektionens lektionsobservationer den 4 april 2014 var det bristande studiero på flera lektioner, 
till exempel så pratar och skrattar elever när läraren undervisar, elever lyssnar på musik trots att de inte får 
det, elever skojbråkar och böcker knuffas ner från bänkar. En elev sköt runt en fotboll i trapphallen och det 
låg skräp i korridorer. 

 

Skolinspektionen noterar i citatet att det råder bristande studiero i skolan. Lärarnas tillsägelser 

hörsammas inte, ordningsreglerna respekteras inte. Skolinspektionen belyser en skola där eleverna inte 

kan arbeta i fred på lektionerna och där undervisningen inte får komma i första rummet. Läraren har på 

abdikerat från sin plats. Här framgår inte antalet observerade lektioner och andelen med bristande 

studiero, endast att det är flera. 

Skola D 

[D-skolans] analys av elevernas låga kunskapsresultat är också huvudsakligen på individnivå och analysen 
stannar vid att konstatera orsaker i yttre faktorer som ligger utanför skolans kontroll. Bristen på analys på 
grupp- och enhetsnivå innebär att rektorn inte kan säkerställa att det inte är faktorer som exempelvis 
undervisningens genomförande, eller andra faktorer som arbetet med extra anpassning, särskilt stöd eller 
elevhälsans arbete som behöver förändras för att ge eleverna bättre förutsättningar att nå de kunskapskrav 
som minst ska uppnås. Dessutom visar utredningen att det bland personalen finns en viss okunskap kring 
vad som gäller vid betygssättning. Denna okunskap kunde ha synliggjorts vid en analys på gruppnivå av 
elevernas betyg.  

 

Det systematiska kvalitetsarbetet på skolan håller inte enligt inspektionen tillräckligt hög kvalitet. 

Dessutom finns det flera lärare som inte bemästrar regelverket kring betygssättning. 

Skolan vill inte titta på sig själv som ett problem utan för gärna problemen till externa faktorer utom 

den egna skolans kontroll. Kritiken mot vad som saknas i är tämligen specifik från inspektörerna. 

Inspektörerna drar slutsatsen att det bristande kvalitetsarbetet redan fått konsekvenser för elevernas 

möjlighet att nå kunskapskraven. 

Skola E 

Utredningen visar bland annat att lärarnas utvecklingsarbete med ämnena fysik och kemi inte har samordnats 
i tillräcklig utsträckning mellan samtliga årskurser, vilket enligt Skolinspektionen är en förutsättning för att 
kunna planera och genomföra en undervisning i enlighet med ämnenas kursplaner. Skolinspektionen 
bedömer att lärarna har arbetat för att kartlägga vilket centralt innehåll som ska undervisas i varje årskurs, 
och hur detta kan planeras. Det saknas dock en samsyn kring om undervisningen ger elever möjlighet att nå 
samtliga kunskapskrav i årskurs 6. [...] Bland annat råder det oklarheter kring i vilka årskurser som eleverna 
får undervisning i ämnena, bland lärare i arbetsgruppen som ansvarar för att kartlägga undervisningen. Det 
är inte heller tydligt vem eller vilka som utarbetar skriftliga omdömen, såväl bland lärare som hos delar av 
skolledningen. Inte heller kan huvudmannen eller skolledningen redogöra för hur de försäkrar sig om att 
eleverna i årskurserna 4 till 6 får den innehållsmässiga och tidsmässiga undervisningen som de behöver för 
att kunna nå kunskapskraven i årskurs 6. 

 

Citatet belyser att eleverna inte får den undervisning de har rätt till, sett till antalet timmar och det 

centrala innehållet från läroplanen, som fördelas 4-6 respektive 7-9. Skolinspektionen väljer i citatet 

att fokusera på två ämnen, fysik och kemi. Konsekvensen enligt inspektörerna är att eleverna inte kan 

nå samtliga kunskapskrav för de diskuterade ämnena. Inspektörerna lyfter också kritik mot att lärarna i 

de olika arbetslagen inte lyckats enas om det centrala innehållet. Skolan består av två arbetslag 

fördelade, F-5 och 6-9. Det första arbetslaget med klasslärare och det andra med ämneslärare. Eleverna 

möter således nya lärare i åk 6. Den andra delen gällande omdömen är en följd av den första kritiken 

mot fördelningen. 
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Skola F 

I olika intervjuer med lärare beskriver de en oro för nyanlända elever. Det är svårt att utreda vilka behov 
nyanlända elever har och vad deras svårigheter i skolan beror på; om det beror på bristande språkkunskaper 
i svenska, tidigare erfarenheter eller något annat. På skolan går barn som har upplevt trauman, barn som inte 
har beviljats uppehållstillstånd, barn som bor trångt och barn med föräldrar som har olika slags svårigheter. 
Lärarna uppger att flera av de nyanlända eleverna skulle behöva någon form av stödsamtal. Vidare beskriver 
de att en grupp elever i de högre årskurserna har förstått att de inte kommer att kunna gå vidare till ett 
nationellt program i gymnasieskolan. Dessa elever har därför gett upp. De blir lätt frustrerade och stör andra 
elever. Skolan har gjort en del insatser för dessa elever, men eleverna behöver mer stöd, uppger lärarna. 

 

Den kritik som lyfts fram mot Skola F riktas mot att skolan inte lyckats ta hand om två elevgrupper 

som har inneburit en extra stor utmaning för organisationen, dels nyanlända, där lärarna föreslår 

samtal och social hjälp Dels de elever som inte förväntas kunna börja nationellt program i gymnasiet. 

Skolan har inte lyckats fånga upp elevgrupperna ordentligt i den ordinarie verksamheten. Det finns 

därför inga strukturer för att få undervisningen att fungera för dem. Det i sin tur leder till 

ordningsproblem på lektionerna. I citatet ur rapporten ligger lärarnas beskrivningar av fenomenet till 

grund för inspektörernas bedömning. Notera också inspektörernas användning av begreppen barn och 

elev, där barn kan sägas väcka associationer mer mot hjälplöshet, kontra elever som kan ses som en 

roll eller ett handlingskraftigt subjekt. 

Hur motiveras bedömningen av den uttalade 

kritiken i rapporterna med avseende på 

argumentens utseende och innehåll? 

Skola A 

Den bild som elevintervjuer ger av studieron bekräftas av Skolinspektionens lektionsobservationer. 
Lektionsobservationerna visar att det fortfarande finns brister med studieron. Vid flera lektioner 
förekommer det att elever kommer för sent och vid några lektioner följs inte de ordningsregler som gäller 
om att ha med sig material och inte använda mobiltelefonen. 

 

I citatet framkommer att Skolinspektionens bild är att studieron inte är tillfredsställande eftersom det 

är något inspektörerna sett vid flertalet lektioner. Den samstämmiga bilden mellan de egna 

observationerna och intervjuer med elever lyfts också fram som en bekräftelse på sanningen. Kritiken 

motiveras inte med fakta av typen antal observerade lektioner eller liknande. Inspektörerna använder 

ordet fortfarande, vilket kan implicera en jämförelse med tidigare granskningar av skolan och att det i 

dessa också framfördes kritik mot bristande studiero. 

När det gäller trygghetsfrågorna konstateras efter en redovisning av vissa enkätsvar att det finns resultat 
skolan inte är nöjd med och som behöver förbättras. Även här är analysen så gott som obefintlig. Det 
konstateras att förutsättningarna för en trygg skolgång inte fanns vid läsårets början, att det varit tydligt och 
därför har stort fokus legat på trygghetsfrågor. Vidare hänvisar skolan till sin pedagogiska utvecklingsplan 
för utvecklingsåtgärder. I den plan som gällde för 2012/13 och som var underlaget för redovisningen för 
2012/2013 beskrivs hur en rad åtgärder ska utvärderas. Skolinspektionen kan inte se att dessa åtgärder har 
analyserats nämnvärt i redovisningen för läsåret 2012/13. 

 

I citatet går det att se hur Skolinspektionen dels tar stöd i en analys av dokument som begärts in från 

skolenheten. Dokumenten och planerna ställs sedan mot Skolinspektionens egna enkäter. Analysnivån 

i skolans dokument kommenteras, dock utan att exempel lyfts. Det motiveras exempelvis på vilket sätt 

analysen är obefintlig. 
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Skola B 

Vid Skolinspektionens lektionsobservationer [sammanlagt 16 lektioner] såg Skolinspektionen att ett aktivt 
lärarstöd, genom att ge tydliga beskrivningar, förklaringar och sammanfattningar, förekom i liten 
utsträckning. 

 

Här framgår det att det underlag Skolinspektionen har är 16 lektionsobservationer. Dock framgår det 

inte närmare vad som menas med liten utsträckning eller på vilket sätt dessa observationer har 

genomförts eller huruvida de är representativa för skolenheten som helhet. Källan är dock tydlig, även 

om den inte ställs mot andra källor, exempelvis elevintervjuer eller liknande för att skapa en mer 

heltäckande argumentation. 

Skola C 

Skolinspektionen konstaterar utifrån vad som anförts i de skriftliga redogörelserna samt vad som 
framkommit i intervjuer och vid iakttagelser i samband med tillsynsbesöken, att det inte råder trygghet och 
studiero i årskurs 6-9. Det har visserligen initierats åtgärder men de blir i praktiken inte alltid genomförda. 
Om de genomförs följs de inte alltid upp och de får de inte heller alltid avsedd effekt. De ordningsregler 
som finns har i realiteten inte blivit förankrade varken hos personal eller hos elever och de används därmed 
inte heller i alla delar av verksamheten. Detta bekräftas samstämmigt av såväl rektorn som lärarna, 
elevhälsan och eleverna. 

 

I citatet belyses det hur inspektionen hämtat data från flera källor, skriftlig dokumentation, intervjuer 

och iakttagelser, där samtliga källor visar en liknande syn på problemet. Det framgår dock inte vilka 

intervjuer som åsyftas. Handlar det om elever, lärare, EHT-personal eller rektor? Dock tycks det råda 

konsensus kring förankringen av ordningsregler utifrån intervjuer med flera grupper. I citatet refereras 

det också till skriftliga redogörelser, vilket åsyftar frågor som ställs till skolan inför inspektörernas 

besök. 

Skola D 

Vidare visar den dokumentation som Skolinspektionen har tagit del av att det finns brister i skolans 
bakomliggande utredningar. Exempelvis handlar några av de utredningar som Skolinspektionen har tagit 
del av om elever med frånvaro. I dokumentationen konstateras bland annat skoltrötthet och att eleven har 
"hamnat efter" i skolarbetet. Det framgår dock inte om den bakomliggande orsaken till frånvaron har utretts 
av skolan i någon större utsträckning. 

 

Notera i citatet hur utredningen citeras ur sitt sammanhang med två ord, “hamnat efter” för att på så 

sätt ge uttalandet från Skolinspektionen bäring. Begreppet dokumentation används i citatet, läsaren får 

dock inte vilken dokumentation inspektörerna refererar till när de citerar. 

Av nationell statistik (SIRIS) framgår att relationen mellan nationella prov och slutbetyg för elever i årskurs 
9 läsåret 2013/2014 i vissa ämnen hade en överensstämmelse med 100 procent alternativt en mycket stor 
avvikelse. Även om det kan finnas skäl för en lärare att ge ett annat betyg än vad eleven har presterat på det 
nationella provet, kan såväl stor avvikelse som hög överensstämmelse vad gäller provbetyg och slutbetyg 
vara ett tecken på brister i betygssättningen.  

 

Citatet är ett exempel på när nationell statistik ställs mot den betygssättning och provresultat på 

nationella prov som skett på skolan för att hitta diskrepanser. Det ska avvika något, enligt 

inspektörerna i citatet, men om det avviker för mycket eller stämmer i för hög grad, är det något som 

är fel. Det tyder på brister i betygssättningen hos läraren. Citatet är således ett exempel på när två 

källor inte visar samma bild. 

Skola E 

Huvudmannen uppger att eleverna i årskurserna 4 till 6 har sammanlagt 810 timmar undervisning i de 
naturorienterande ämnena och teknik. För att uppnå 810 timmar behöver eleverna ha 7,5 timmar 
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undervisning i kemi och fysik (samt biologi och teknik) i veckan. Detta bedömer Skolinspektionen som 
högst osannolikt bland annat mot bakgrund av att det skulle innebära att eleverna i [E-skolan] har fler 
undervisningstimmar i de naturorienterade ämnena under årskurserna 4 till 6 än vad timplanen anger för 
grundskolan i sin helhet, det vill säga årskurserna 1 till 9. Dessutom visar Skolinspektionens beräkning, som 
baseras på huvudmannens inskickade dokumentation ett betydligt lägre antal timmar. 

 

Skolan har angett två tal olika antal undervisningstimmar, enligt inspektörerna. Ett högt och ett lågt 

tal. Det lägre återfinns i dokumentation och varifrån det högre antalet kommer framgår inte. Kritiken 

mot det högre talet motiveras med en matematisk uträkning av det antalet timmar som skolan angett 

mot huruvida detta timantal, som skolan angett förefaller rimligt eller inte, vilket inspektörerna inte 

finner sannolikt, då det skulle innebära 1½ skoldag NO i veckan. Det lägre talet som inspektörerna 

räknat fram genom dokumentation framgår inte, ej heller vilken dokumentation som använts som 

underlag. I citatet finns inga belägg från elever eller lärare som stödjer det ena eller andra. 

Lärarna i årskurserna 6 till 9 uppger vidare att eleverna först i årskurs 6 har undervisning i kemi och fysik 
och att utvecklingsområdet som kvarstår är att få in ämnena i årskurserna 4 och 5. De uppger också att man 
inte får något omdöme i ämnena i årskurs 5, och att de måste diskutera hur omdömena i ämnena ska ges i 
årskurs 6, då undervisningen delas upp mellan ämneslärare (lärare i de högre årskurserna) och klasslärare 
(lärare som ofta undervisar upp till årskurs 6 i flera ämnen). Inte heller den biträdande rektorn som ansvarar 
för årskurserna 6 till 9 kan svara på vem som skriver omdömen i fysik, och uppger att skolan behöver hitta 
former för kommunikation mellan klasslärare och ämneslärare. Rektorn och huvudmannen uppger dock att 
eleverna får undervisning i fysik och kemi av sina klasslärare i årskurserna 4 och 5. Samtidigt uppger 
huvudmannen och rektorn att vissa lärare i de lägre årskurserna inte riktigt har den erfarenhet som krävs för 
att koppla undervisningen till centralt innehåll och kunskapskrav. I sitt svar på protokollet från 
uppföljningsbesöket anger huvudmannen att den biträdande rektorn och lärarnas svar ska ses mot bakgrund 
av "kvarstående problem med kommunikation och samordningen mellan lärarlagen F-5 och 6-9". 
Huvudmannen uppger också att samordningen kan öka samsynen kring helheten i undervisningen och bör 
uppmärksammas i skolans framtida systematiska kvalitetsarbete.  

 

Inspektörerna lyfter kritik mot att organisationen inte verkar vara överens och att kommunikationen 

inte fungerar. I citatet refereras det exempelvis till skolan svar på protokollet från förra besöket genom 

ett citat. Information från lärarna i åk 6-9 används för att stödja kritiken. Dock synliggörs inte lärarna i 

åk F-5. Rektor och biträdande rektor är inte heller samstämmiga. Kritiken från inspektörerna kan ses 

som att stå mot skolans organisation av arbetslagen, fördelade enligt F-5 och 6-9 när läroplanen delar 

upp F-6 och 7-9. Centralt innehåll och utvecklingsarbete hamnar då mellan stolarna. 

Skola F 

Skolinspektionens skolenkät visar att hela 60 procent av de elever i årskurs 5 som besvarat enkäten 
instämmer i påståendet "På lektionerna stör andra elever ordningen i klassrummet". Elever uppger i 
intervjuer att prat och skrik på lektioner gör att de inte får arbetsro. Det varierar mellan årskurserna hur stort 
problem eleverna upplever att det är att elever stör under lektionstid, men samtliga elever uppger att det kan 
vara stökigt under lektionerna och att studie- och arbetsron påverkas negativt. Eleverna uppger vidare att 
det ofta är en liten grupp elever som stör eller att det är någon enstaka elev som börjar och som sedan får 
med sig andra elever. 

 

I citatet lyfter Skolinspektionen fram svar från skolenkäten som skickas ut till berörda och använder 

svaren som ett sätt att motivera att ordning inte råder. För att ge statistiken och kritiken mer liv, lyfts 

också utsagor med elever fram, som delvis bekräftar bilden från enkäten. Det framgår inte varifrån 

uppgiften att det är en liten grupp som stör. Har inspektörerna hämtat den från enkätens fritextsvar 

eller i elevintervjuer? Kritiken mot F-skolan berörde främst ordningen på högstadiet. Det går därför att 

diskutera varför en enkät i åk 5 refereras. Vidare framgår inte hur många procent av eleverna som har 

besvarat enkäten. 
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Exempel på insatser skolorna enligt rapporterna 

bör vidta för att för att avhjälpa kritiken 

Skola A 

De ordningsregler som finns har i realiteten inte blivit förankrade varken hos personal eller hos elever och 
de används därmed inte heller i alla delar av verksamheten. Detta bekräftas samstämmigt av såväl rektorn 
som lärarna, elevhälsan och eleverna. [...] Att det finns brister i skolans förebyggande arbete för att 
tillförsäkra eleverna en trygg miljö framgår av de intervjuer Skolinspektionen har gjort. Såväl lärare som 
elevhälsa uppger att det har utarbetats rutiner för detta arbete men att det saknas styrning för att tillse att 
dessa följs. Att det finns brister i hur rutinerna följs bekräftas också av intervju med rektorn. Den bristande 
styrningen visar sig också i avsaknaden av uppföljning och analys av såväl de åtgärder som finns angivna i 
skolans plan mot kränkande behandling som de åtgärder som vidtagits efter Skolinspektionens beslut.  

 

Citaten belyser vikten av förankring i verksamheten. Dvs. elever och personal på skolan måste veta 

vad det är som gäller. Definitionen av förankring blir då att reglerna gäller i alla delar av 

verksamheten. Det sägs att “[d]en bristande styrningen” är ett problem, vilket implicerar att den måste 

bli hårdare. Det talas om ordet styrning som är starkt förknippat med ledningsfunktioner såsom rektor 

även om denne inte nämns. Det nämns också att skolan arbeta med uppföljning och analys av åtgärder, 

exempelvis i relation till planen mot kränkande behandling, men inte riktigt konkret på vilket sätt. 

Skola B 

[Specialpedagogerna] uppger även att eleverna i de lägre årskurserna oftast jobbar med samma saker på 
lektionerna och att det finns ett behov av handledning till lärare gällande hur man kan göra anpassningar av 
undervisningen. Specialpedagogerna uppger att de inte ger någon sådan handledning till lärarna, eftersom 
detta i dagsläget inte ingår i deras uppdrag. 

 

Inspektörerna föreslår anpassning av lärarnas undervisning. Handledning till lärarna nämns implicit 

som en metod för att nå dit. Samtidigt tar inte specialpedagogerna på sig något ansvar eftersom deras 

uppdrag är definierat på ett annat sätt, vilket gör att handledning hamnar utanför. Andra metoder för 

att förändras lärarnas undervisning föreslås inte av inspektörerna. 

Skola C 

Rektorn anför i intervjun med Skolinspektionen att specialpedagogema arbetar aktivt med anpassningen 
men representanter för elevhälsan uppger samtidigt att anpassningen ser likadan ut som tidigare och att 
planer för att utveckla undervisningen rinner ut i sanden. Skolinspektionen kan därmed konstatera att det 
kvarstår brister i skolans arbete med att anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och behov i 
årskurserna 6-9. 

 

Skolinspektionen lyfter fram de åtgärder som gjorts utifrån elevhälsans perspektiv snarare än ett eget 

perspektiv. Undervisningen behöver anpassas bättre till den elevgrupp som finns på skolan och 

åtgärderna skall åtminstone inte vara samma som tidigare eftersom dessa inte fungerat. Inspektörerna 

refererar också till en plan för undervisningens utvecklande som inte har fungerat. 

Skola D 

Skolinspektionen har tagit del av huvudmannens avtal med Skolhälsan som gäller fram till den 30 juni 2015. 
Av avtalet framgår att det omfattar lagstadgade hälsokontroller av skolsköterska i årskurs 6 och 8, 
uppföljande hälsokontroller vid behov, förberedande utredningssamtal av skolläkare eller skolsköterska för 
remiss vid behov till vidare instans, såsom exempelvis psykolog, kurator eller logoped. Skolinspektionen 
bedömer att [D-skolans] elever numera har tillgång till elevhälsans samtliga i lagen föreskrivna 
kompetenser, men att det kvarstår brister i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. 
Huvudmannen har rätt att organisera sin elevhälsa efter lokala behov och förutsättningar. Samtidigt ska 
elevhälsans stödinsatser motsvara elevernas behov och elevhälsans arbete ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Elevhälsans representanter ger vid intervju exempel på sitt förebyggande och 
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hälsofrämjande arbete, exempelvis genom hälsosamtal. Samtidigt framkommer att elevhälsans kompetenser 
främst anlitas på förekommen anledning. Kurator, skolläkare och psykolog anlitas när det har uppstått ett 
visst behov. 

 

Skolan har enligt författningarna de elevhälsofunktioner som krävs. Dock ska elevhälsan arbeta 

förebyggande, vilket Skolinspektionen tror är svårt med nuvarande organisation, trots att elevhälsan 

framför exempel på förebyggande åtgärder som genomförts. Genom att göra en omorganisation, 

alternativt låta representanter i elevhälsan arbeta mer tid finns det en möjlighet att arbeta mer 

förebyggande än vad som nu är fallet, enligt inspektörerna. Det handlar alltså om att tillföra resurser 

till organisationen. 

Skola E 

Det saknas dock en samsyn kring om undervisningen ger elever möjlighet att nå samtliga kunskapskrav i 
årskurs 6. Bland annat råder det oklarheter kring i vilka årskurser som eleverna får undervisning i ämnena, 
bland lärare i arbetsgruppen som ansvarar för att kartlägga undervisningen. Det är inte heller tydligt vem 
eller vilka som utarbetar skriftliga omdömen, såväl bland lärare som hos delar av skolledningen. Inte heller 
kan huvudmannen eller skolledningen redogöra för hur de försäkrar sig om att eleverna i årskurserna 4 till 
6 får den innehållsmässiga och tidsmässiga undervisningen som de behöver för att kunna nå kunskapskraven 
i årskurs 6. 

 

Skolinspektionen menar skolan behöver utarbeta en röd tråd över centralt innehåll och koordinera och 

förankra denna tråd i berörda arbetslag. Dessutom måste skriftliga omdömen skrivas i vissa ämnen 

som saknar det idag. Den lokala timplanen behöver också ses över och fördelningen över ämnen 

förändras. 

Skola F 

En av anledningarna till att alla elever som är i behov av särskilt stöd inte får det är att skolan inte har 
tillräckligt med resurser för att ge dem det. [...] Rektorn upplever att stödet från huvudmannen gällande det 
särskilda stödet är ett av få områden där huvudmannen inte ger rektorn tillräckligt med stöd. Huvudmannen 
ger inte skolan mer resurser för elever i behov av särskilt stöd trots skolans behov. [...] I [F-skolan] finns 
rutiner för arbetet med särskilt stöd, men tillsynen visar att det finns brister i hur väl rutinerna har förankrats 
i organisationen. Detta ger sig i uttryck av att det trots låg måluppfyllelse är få elever som får särskilt stöd. 
I [F-skolan] fortsätter lärarna i många fall i stället att arbeta med extra anpassningar. En av de förklaringar 
som framkommer i intervjuer med lärare, elevhälsan och rektorn är att skolan inte har tillräckligt med 
resurser för att ge särskilt stöd till alla de elever som är i behov av det. Lärare ger exempel på elever som 
under en lång tid varit utan särskilt stöd trots att de är i behov av det. 

 

Skolinspektionen pekar på två delar i citaten ovan. Dels handlar det om resurstillförsel, även om det är 

otydligt vilken typ av resurser det handlar om. Ekonomiska, eller är det stöd som åsyftas gällande 

arbetssätt av konsultliknande drag? I citatet går Skolinspektionen på rektors linje. Det inspektörerna då 

förespråkar är således att skolan behöver ta hjälp av kommunen. Dels handlar det om att utbilda den 

pedagogiska personalen i skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd och därefter förankra 

dessa i hela organisationen. I det senare citatet blir det även tydligt hur undervisning i särskilt stöd 

behöver ökas i syfte att nå de elever som inte når kunskapskraven. 

Vem eller vilka ska ta ansvar för att genomföra 

insatserna? 

Skola A 

Rektorn ger vid intervju med Skolinspektionen flera exempel på kvalitetshöjande insatser, till exempel att 
det skett en omorganisation, att scheman omarbetats, att det skapats hemklassrum för eleverna och 
ämnesrum för lärarna samt att mötesstrukturen på skolan har förbättrats. Lärarna bekräftar i intervju med 
Skolinspektionen att det finns flera projekt på gång i skolan för att utveckla verksamheten. Samtidigt uppger 
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de att andra saker kommer emellan som bryter planeringen. De beskriver att de får för lite stöd från ledningen 
när det gäller värdegrundsfrågor. 

 

Citatet lyfter fram de förändringar som rektor försökt göra och är ansvarig för, vilka bekräftas av 

inspektörerna. Det framgår också tydligt hur rektor står som ansvarig för att genomföra insatserna, 

även om denne inte står ensam, utan har skolledningen som medansvarig. 

Skola B 

Tillsynen visar vidare att flera lärare inte vet skillnaden mellan anpassningar och extra anpassningar. 
Skolinspektionen gör denna bedömning mot bakgrund av de uppgifter som framkommit i Skolinspektionens 
lärarintervjuer. Rektorn måste därför se till att lärarna blir medvetna om skillnader mellan anpassning av 
undervisningen och extra anpassningar. [...] Skolans rutiner för hur arbetet med extra anpassningar ska 
bedrivas behöver därför förtydligas, så att skolans specialpedagoger involveras i utformningen av elevers 
extra anpassningar i tillräcklig utsträckning. 

 

Inspektörerna håller rektor och lärare ansvariga för att lärarna inte vet skillnaden mellan särskilt stöd 

och extra anpassningar. I citatet ombeds därför rektor att se till att lärarna delges det. I den andra delen 

av citatet gör också inspektörerna specialpedagogerna till ansvariga tillsammans med rektor då dessa 

antas ha kunskap inom området. 

Skola C 

Det har visserligen initierats åtgärder men de blir i praktiken inte alltid genomförda. Om de genomförs följs 
de inte alltid upp och de får de inte heller alltid avsedd effekt. De ordningsregler som finns har i realiteten 
inte blivit förankrade varken hos personal eller hos elever och de används därmed inte heller i alla delar av 
verksamheten. Detta bekräftas samstämmigt av såväl rektorn som lärarna, elevhälsan och eleverna. [...] 
Rektorn beskriver att skolledningen "uppmuntrar de lärare som vill arbeta med värdegrunden men att många 
lärare inte har tagit tag i stafettpinnen". Rektorn säger att "vi vill att goda exempel sprids men vi har inte fått 
ihop lärarna och verksamheten till en helhet". 

 

Skolinspektionen citerar rektorsintervjun. I intervjun menar rektor att denne har tagit tag i frågan och 

skickat den vidare till personalen, som inte har genomfört det som borde göras. Det finns också viss 

självkritik hos rektorn att skolledningen inte fått ihop skolan. Alla delar av verksamheten finns inte 

med. Inspektörerna gör i citatet rektor tillsammans med lärarna till ansvariga för att genomföra 

förändringarna. 

Skola D 

Skolinspektionen bedömer att det kvarstår brister i skolans arbete med betygssättning. Trots att flertalet 
lärare som undervisar på [D-skolan] fortfarande saknar fullständig lärarutbildning och är ensamma om att 
undervisa i sitt eller sina ämnen, har det endast i begränsad omfattning genomförts strukturerade insatser för 
att säkerställa en likvärdig och korrekt betygssättning. Personalen har genomgått utbildningar i bedömning 
och betygssättning men, såvitt framgår av utredningen, har utbildningarna till stor del genomförts före 
Skolinspektionens tidigare beslut. Utredningen visar att lärarna har haft informella privata kontakter med 
andra ämnesbehöriga lärare, men någon strukturerad sambedömning i huvudmannens regi med andra 
behöriga ämneslärare har inte skett. Därutöver visar utredningen att det finns en viss okunskap kring hur 
betyg ska sättas. Rektorn har därmed inte tagit sitt ansvar för att se till att betyg sätts i enlighet med de 
föreskrifter som gäller för betygssättning. 

 

Skolinspektionen riktar sig direkt till rektor som behöver se till att betyg sätts enligt de regler som 

gäller. Dock lyfter inspektörerna också behovet av att lärarna behöver utbildas och det ansvaret har 

dels ledningen och dels lärarna själva. Speciellt de obehöriga lärarna. 

Skola E 

Utredningen visar bland annat att lärarnas utvecklingsarbete med ämnena fysik och kemi inte har samordnats 
i tillräcklig utsträckning mellan samtliga årskurser, vilket enligt Skolinspektionen är en förutsättning för att 
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kunna planera och genomföra en undervisning i enlighet med ämnenas kursplaner. Skolinspektionen 
bedömer att lärarna har arbetat för att kartlägga vilket centralt innehåll som ska undervisas i varje årskurs, 
och hur detta kan planeras. Det saknas dock en samsyn kring om undervisningen ger elever möjlighet att nå 
samtliga kunskapskrav i årskurs 6. Bland annat råder det oklarheter kring i vilka årskurser som eleverna får 
undervisning i ämnena, bland lärare i arbetsgruppen som ansvarar för att kartlägga undervisningen. 

 

Inspektörerna lägger ansvaret på ledningen, skolans struktur med arbetslag F-5 och 6-9 och gruppen 

som ska sköta samordningen. Samordning mellan arbetslagen ska lärarna sköta med rektor som 

kontrollfunktion enligt citatet, vilket gör rektor till övergripande ansvarig. 

Skola F 

Den bild som rektorn ger av att skolans ekonomi påverkar elevernas förutsättningar att få särskilt stöd 
bekräftas bland annat av representanter för elevhälsan. 

 

I citatet lyfts huvudmannen fram som den som behöver tillföra mer ekonomiska medel. Rektor menar 

att denne gjort tillräckligt utifrån de ramar som finns och avsäger sig därför ansvaret, vilket 

inspektionen inte väljer att kommentera i citatet. 

Sammanfattande resultatdiskussion 
Nedan sammanfattar jag resultaten från resultatkapitlet ovan. Sammanfattningen följer samma struktur 

som ovan, dvs. frågeställning för frågeställning, skolorna gemensamt. Här tar jag också in ytterligare 

citat för att belysa variationsrikedomen. Nästa kapitel efter resultatdiskussionen är en diskussion av 

studiens resultat. 

Exempel på kritik som förs fram mot skolorna i rapporterna 

Centrala exempel på kritik som lyfts fram i inspektionsrapporterna handlar om studieron, utmanande 

elevgrupper, lärare som inte håller måttet, både i undervisningen och vid betygssättning. Likvärdighet 

förekommer i mindre utsträckning, vilket kan förstås med bakgrund i det skifte som skedde efter 2006 

(Rönnberg, 2014). Skolor som inte haft tillräckligt hög analysnivå I dokument rörande det 

systematiska kvalitetsarbetet. Kritik framkommer också mot var skolor i vilken årskurs de väljer att 

lägga visst centralt innehåll från läroplanen. Kritik förs även fram mot att elever inte får det särskilda 

stöd de anses behöva. Kritiken förs fram på ett likartat sätt i materialet och med ett språkbruk där 

rapporterna liknar varandra och blir svåra att skilja åt eftersom ordvalen, meningsbyggnaden och 

beslutets struktur sammanfaller. Formuleringarna i rapporterna är dock skarpare vid återupprepningar, 

dvs. kritik som Skolinspektionen påtalat tidigare och som skolan ännu inte har åtgärdat. Kritiken i 

besluten är i hög grad kopplad till skollagen och läroplanens första två delar som gäller skolans 

värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Läroplanens kapitel med 

kursplaner ses i mindre utsträckning, bortsett från centralt innehåll. Det vanligaste förekommande 

stadiet i materialet är högstadiet, främst kopplat till särskilt stöd, betygssättning och studiero. 

Mellanstadiet syns något, förskoleklassen förekommer över huvud taget inte och lågstadiet 

förekommer i mycket liten utsträckning. Det bör dock poängteras att F-5 saknas i en av sex skolor. 

Inspektörerna riktar inte kritik mot att dokumentation saknas, snarare handlar det om innehåll och 

kvalitet på dokumentationen. En annan faktor är hur väl spridd den är i organisationen. Antalet 

kritikområden inspektörerna diskuterar i varje beslut är tämligen få, men de som finns diskuteras 

tämligen ingående. 

Hur motiveras bedömningen av den uttalade kritiken i rapporterna med 

avseende på argumentens utseende och innehåll? 

Kritiken är riktad mot ledningen som mottagare av beslutet. När kritiken förs fram är den ofta från 

flera källor. Exempelvis från intervjuer med både elever och lärare. Ibland används statistiska data 

som provresultat för nationella prov eller Skolinspektionens egna enkäter. 
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Det framkommer också av elevintervju att det är särskilt stökigt i en klass på mellanstadiet, vilket även detta 
bekräftas av Skolinspektionens lektionsobservationer vid uppföljningsbesöket. Att elever stör 
undervisningen och att det är stökigt på vissa lektioner leder, enligt intervjuade elever, till att det är svårt att 
koncentrera sig på eller förstå undervisningen. Elevhälsans representanter bekräftar elevernas och 
Skolinspektionens uppfattning om att det är stökigt i en mellanstadieklass. (Skola A) 

 

Det är inte alltid helt tydligt vilken källa information som används kommer ifrån. Det är inte alltid 

spårbart vilken lärar- eller elevgrupp som har intervjuats. Inte sällan lyfts inspektörernas egna 

observationer fram i motiven till kritiken, exempelvis kan fotbollsspelande i en korridor vara ett 

exempel på bristande studiemiljö. När inspektörerna refererar till intervjuer anges alltid yrkestiteln, 

exempelvis lärare eller specialpedagog. Vilken typ av lärare eller elev som åsyftas framgår sällan. 

Finns det inte en samstämmighet mellan professioner, exempelvis elevhälsan, lärare och rektor i en 

fråga kan denna oenighet lyftas fram med bevis. 

Skolinspektionen anser att det sett till hur många elever som inte når kunskapskraven i skolans olika ämnen 
och årskurser är få elever som har ett åtgärdsprogram i [F-skolan]. Det har de senaste fem åren enbart i 
årskurs 9 varit mellan 25 och 45 elever varje vårtermin som inte nått kunskapskraven i ett eller flera ämnen. 
Vårterminen 2015 var det dock endast omkring 10 till 20 elever i årskurs 9. (Skola F) 

 

Detsamma gäller för elever. Ibland kan data anges i kvantitativa termer, exempelvis andelen behöriga 

eller liknande, men mer vanligt förekommande i rapporterna är en sorts kvalitativ bedömning, 

exempelvis: några lärare. I materialet står sällan rektor oemotsagd.  

Trots att rektorn och huvudmannen uppger att undervisningen i ämnena numera är i enlighet med 
kursplanerna, ger utredningen en annan bild. (Skola E) 

 

Det kan däremot representanter ur elevhälsan och lärare göra. 

Exempel på insatser skolorna enligt rapporterna bör ta till för att för att 

avhjälpa kritiken 

Från Skolinspektionen finns det en kritik mot det förankringsarbete rektor och skolledning gör och att 

detta ofta inte är tillräckligt eftersom alla i organisationen inte har vetskap om hur exempelvis 

processen för särskilt stöd ser ut. Därför är förankringsarbete i personalgruppen en av de insatser som 

skolorna behöver genomföra.  

På [F-skolan] finns rutiner för arbetet med särskilt stöd, men tillsynen visar att det finns brister i hur väl 
rutinerna har förankrats i organisationen. (Skola F) 

 

Det betyder att dokumenten som krävs enligt reglerna finns, men att de fullt ut inte används och följs 

fullt ut i hela organisationen. Resurstillförsel framkommer som en aspekt, snarare än resursfördelning, 

dvs. en omfördelning av resurser. Skolinspektionen lyfter också utbildning som en åtgärd och främst 

är den åtgärden ställd mot lärare som antas sakna exempelvis undervisningsmetoder eller kunskap i 

betygssättning. De insatser som föreslås är mer löst formulerade än den kritik som framförs, som är 

mer specifik. 

Skolinspektionen konstaterar att åtgärderna som huvudmannen och skolledningen vidtagit inte har utgått 
ifrån en systematisk analys av verksamheten och att rektor inte har sett till att de prioriterade åtgärderna 
också genomförts. Det är angeläget att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas så att resultat 
sammanställs, att åtgärder följs upp, att resultaten av uppföljningen analyseras och eventuella brister 
identifieras samt att åtgärder vidtas utifrån detta. (Skola C) 

 

Således sägs det inte hur det är tänkt hur det systematiska kvalitetsarbetet är tänkt att genomföras rent 

konkret. Formuleringarna blir därmed svepande. 
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Vem eller vilka ska ta ansvar för att genomföra insatserna? 

Rektor och huvudman är den som alltid är ansvarig enligt författningsstödet, emellertid pekas andra 

grupper även ut av inspektörerna som ansvariga för att genomföra åtgärder, sådana exempel är lärare, 

specialpedagoger, elevhälsoteam och lärare som grupp. Dock är ansvaret ofta mer vagt formulerat än 

vad exempelvis kritiken eller motiveringarna till kritiken är formulerad, vilket kan bero på att de 

insatser som föreslås inte heller är särskilt specifika.  

I detta arbete behöver särskilt analysen av skolans kunskapsresultat förbättras så att rektorn kan besluta om 
adekvata utvecklingsåtgärder. I detta arbete är det av vikt att rektorn involverar lärarna och upprättar en 
regelbundenhet vad gäller uppföljning och utvärdering av skolans kunskapsresultat i samtliga ämnen. 
Kvalitetsarbetet ska även dokumenteras i detta avseende. (Skola B) 

 

Beroende på vilken kritik det handlar om och vilka insatser som ska göras pekas olika grupper ut 

tillsammans med rektor. Specialpedagoger pekas flera gånger ut som en grupp med särskilt kompetens 

att genomföra insatser. I resultatet blir det därmed tydligt att rektor inte är ensam i en skola. Denne 

behöver hjälp av andra för att kunna driva förändringen i organisationen. 

Diskussion 

Efter att ha redovisat resultatet i förhållande till frågeställningarna går jag nu vidare till en mer 

tematisk diskussion i relation till forskning. Diskussionsdelen avslutas med en metoddiskussion och 

förslag på framtida forskning. En granskningsrapport kan ses som en argumenterande text eller mer 

specifikt som ett beslut där textens mottagare är huvudmannen för skolan. Eftersom vi har en 

offentlighetsprincip i Sverige är det inte enbart huvudmannen som är mottagare, utan även 

allmänheten. Intresserade vårdnadshavare skulle kunna vara en sådan specifik grupp. Dessa tänkbara 

målgrupper för texten skulle kunna påverka textens författare. Avsändaren är vanligen inspektörerna, 

avdelningschef eller generaldirektör för Skolinspektionen.  

 

Granskningsbesluten kan ses som berättelser om en skola och i den berättelsen konstruerar 

Skolinspektionen en bild av den lokala skolan som bygger på dokument, intervjuer och observationer 

av inspektörerna. Inspektörerna är subjekt och kommer med en förförståelse till en skola, vilket kan 

tänkas påverka besluten, likaså skolans historik. Texterna yttrar också något av en myndighetsdiskurs 

och är en sakprosatext orienterar sig mot handling. Texten vill få fram en förändring. Att texten också 

presenteras i en färdig mall torde påverka den i viss riktning eftersom mallen sätter ramarna för vad 

som är möjligt att förmedla. Både sett till antalet åtgärder och val av språkbruk i genren 

myndighetsbeslut. Det inspektörerna egentligen skapar eller konstruerar är en ideal skola eller en 

minsta gemensam nämnare för en skola som kan fungera. Skälen att till att den inte upplevs fungera 

kan vara flera. Motiveringar till besluten härrör ur skollagen, vilket gör att besluten går att tolka som 

en konkretisering av skollagen. Något som leder till en styrning mot regelefterlevnad för skolorna. 

Detta diskuterar också Hult (2014), som en konsekvens av skolinspektioner. Det Skolinspektionen 

därmed skapar är vad en skola inte kan vara. En slags minsta gemensam nämnare för vad en skola kan 

vara. Exempelvis blir det svårt att vara en skola om den har för få elever, lokaler som inte är 

ändamålsenliga eller en speciell pedagogisk inriktning som inte sammanfaller med läroplanen, vilket 

syns i rapporterna, vilket kan ses som en mindre följsamhet av Skolinspektionen mot den lokala 

skolans kontext (Lindgren, Hult, Segerholm & Rönnberg, 2012). Som framgår i resultatet är skolorna i 

urvalet tämligen lika varandra sett till elevdemografi och det faktum att skolorna befinner sig i 

storstädernas ytterförorter. De står också inför likartade problem och kritik. Ordningen, hur det 

särskilda stödet ska organiseras och hur elevernas varierande förkunskaper ska kunna tas om hand. Att 

skolor i socioekonomiskt mer privilegierade områden i princip inte förekommer i urvalet går att 
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diskutera. Är det en slump eller handlar det om något annat? Vilka konsekvenser får det för den 

nationella likvärdigheten och definitionen på vad en god skola kan vara? 

En individrättslig diskurs 
Utifrån resultatet jag har redogjort för ovan går det att hävda att det är en individrättslig diskurs som 

dominerar i materialet. Den koncentrerar ansvarsutkrävande av skolan för att individen, dvs. eleven 

skall få en utbildning av den kvalitet som staten har utlovat via författningar och det är skolan skyldig 

att leverera. Den individrättsliga diskursen säger också något om hur eventuella problem, konflikter 

och motsättningar ska lösas. Inom diskursordningen skolkritik är det diskursen som inspektörerna för 

fram, ofta med stöd av elever, lärare och skolledare. Vad får det för konsekvenser för eleverna, lärarna 

och skolledarna att den dominerande diskursen i rapporterna är en individrättslig diskurs? 

Konsekvensen kan tänkas vara att lärarna och kanske ännu mer skolledarna får utkrävs på förändringar 

och förbättringar, kanske av sådant som kan vara svårt att förändra. Eleverna lyfts inte fram som 

obildbara eller hopplösa. Istället använder den lokala skolan bara fel metoder, alternativt inte 

tillräckligt med resurser, är en tolkning. Eleven ses därmed som en kund, som köper en tjänst, 

undervisning, snarare än en undervisningsbar individ. Rättigheterna är således större än skyldigheterna 

för eleven. Föräldrar på sådant sätt också potentiella anmälare om skolan inte sköter sin uppgift. Den 

individrättsliga diskursen påverkar naturligtvis den skolkritiska diskursordningen som i sin tur bidrar 

till att forma och omforma hela grundskolepraktiken tillsammans med andra diskursordningar i ett 

komplext nätverk. Utifrån resultatet är det inte möjligt att diskutera hur andra aktörsgrupper som lärare 

eller skolledare hade kommit till tals i den skolkritiska diskursordningen till följd av att dessa grupper 

kommer till tals genom inspektörerna. 

Rätten att tala: synliggjorda professioner 
I alla inspektionsrapporterna finns det flertalet exempel på uttalanden som lyfts fram med citat. De kan 

komma från enskilda elever, lärare, representanter ur elevhälsoteamet eller rektorer. Citaten används 

ofta när det handlar om något exceptionellt eller när något är uppseendeväckande eller går att 

ifrågasätta. De är ofta tämligen korta, en mening eller maximalt två meningar. Ibland bara ett par ord. 

Till varje citat hör en yrkestitel. Ofta abstrakt formulerad som rektor, specialpedagog eller lärare. 

Citaten kan också komma fram elever. Genom att låta citatet stå i beslutet kan den enskilde få en röst 

bland missförhållanden samtidigt som inspektörerna genom att lägga det som ett citat legitimerar 

uttalandet utan att riktigt behöva belägga det med andra källor. Citaten fungerar på så vis som 

anonyma visselblåsare. Att använda yrkestitlar i rapporterna kan tolkas som att Skolinspektionen är 

mån om professionerna och dess specifika yrkeskunnande. Det blir på så vis ett sätt att exempelvis 

lyfta specialpedagogernas arbete i organisationen. Inspektionerna kan således verka 

professionsstärkande för exempelvis lärare och specialpedagoger. Genom att definiera arbets- och 

kompetensområden. Speciellt eftersom speciallärarna och specialpedagogerna är två yrkesgrupper som 

har haft svårt att definiera specialpedagogisk verksamhet och befästa sin roll och specifika 

yrkeskunnande i skolan (Göransson, m.fl., 2015). Det finns dock skäl att anta att inspektionerna pga. 

av den ökade juridifieringen snarare minskat än ökat de professionellas autonomi och anseende i 

skolan, till följd av vad det är tänkt att de ska utföra för att åtgärda brister (Colnerud, 2014). 

Yrkestitlarna som används säger dock inget om den enskilda lärarens erfarenhet, utbildning eller 

liknande. I rapporterna nämns exempelvis inte att läraren arbetat länge på skolan eller om läraren är 

nyutexaminerad. 

 

Att använda citat och titlar blir även ett sätt att öka transparensen gentemot de inspekterade eftersom 

informationen som kommer fram går att söka tillbaks. Att citera en intervju snarare än att referera kan 

även det uppfattas som mer transparent. De olika grupperna får i rapporterna uttala sig i skilda frågor. 

Eleverna har exempelvis full makt att definiera vilken ordning det råder på lektionerna eller om 

uppgifterna håller tillräckligt hög nivå över tid. Elevernas makt att uttala sig i ordnings- och 

uppgiftsfrågor kan också ses som ett uttryck för Skolinspektionens intention att upprätthålla individens 
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rättigheter (Lindgren, Hult, Segerholm & Rönnberg, 2012). Arbetet med extra anpassningar och 

särskilt stöd blir naturligt en fråga för elevhälsan att uttala sig om. Rektor får möjlighet att uttala sig 

om det mesta, men hamnar ofta i en försvarsposition, där dennes åsikter ställs mot dokumentation eller 

andra utsagor. På så sätt blir olika grupper olika synliga beroende på vilket område som diskuteras i 

beslutet. En tolkning av att rektor sällan står oemotsagd kan vara att den bild som rektor förmedlar är 

mer tillrättalagd än den bild som elevhälsans representanter eller lärarna presenterar för inspektörerna. 

Därför behöver dessa inte utsagor verifieras i lika stor utsträckning. Ofta är det eleverna som blir 

lyssnade på i materialet. Inspektörerna kan därmed tolkas som att vara elevernas advokat. Ställs 

dokument mot elever ställs elevernas utsagor för mer sanna. Det gör att elever i mindre utsträckning än 

exempelvis rektorer får stå oemotsagda i materialet.  

 

Således har det som elever säger i intervjuer med Skolinspektionen ett högre värde i besluten än det 

som rektor säger. Å andra sidan har det betydelse vilket område som diskuteras. En tolkning kan 

därför vara att förhållandet mellan elev och skola tydliggörs ytterligare. Att det för eleven handlar om 

att utkräva ansvar och kvalitet och det är Skolinspektionen som är denna instans (Carlbaum, 2016a). 

Förutom professionerna och eleverna synliggörs också inspektörerna som subjekt i rapporterna främst 

i samband med observationer i korridorer och under lektioner. Inspektörernas kommentarer rör främst 

studieron och ordningen, som upplevs som bristande. Att inspektörerna väljer att ta in det i rapporterna 

kan förstås som att de tycker sig ha sett något utöver det vanliga och ett konkret bevis på det som 

övriga säger i intervjuer. Trots att Skolinspektionen inför tillsyn alltid skickar ut en 

vårdnadshavarenkät, synliggörs denna grupp överhuvudtaget inte alls i dessa rapporter, vilket kan 

förklaras av att det i materialet främst är fråga om högstadieskolor där vårdnadshavare kan antas inte 

vara särskilt involverade i skolvardagen. Sammanfattningsvis, torde slutsatsen bli att de grupper som 

får uttala sig i rapporterna om skolan, också har möjlighet att definiera om skolan är god eller 

välfungerande, definierat efter område. Således torde det vara av yttersta vikt för rektorer att välja 

lojala och pålästa medarbetare och elever till intervju för att få en granskning med positivt utfall. 

Dokumentation och diskrepanser 
Genomgående i materialet är det tydligt hur olika typer av källor ställs mot varandra. Det kan vara 

elevintervjuer med Skolinspektionen mot huvudmannen, lokal dokumentation eller statistik. Den 

dokumentation som inspektörerna förväntas finna behöver hålla en hög kvalitet, vilket enligt resultatet 

kan innebära att analysnivån behöver hållas på en rimligt hög nivå för att vara användbart för 

verksamhetens utveckling. Analyserna behöver ske över tid, inte bara årsvis. Dokumentationen 

behöver därtill existera och vara tillgänglig, exempelvis omdömen för elever i ett visst ämne eller 

arkiverade nationella prov. Resultatet visar att det finns ett stort intresse för skolornas dokumentation 

från inspektörernas sida. Råder det en diskrepans mellan de olika källorna, lyfts ofta denna fram som 

ett problem av inspektörerna genom att det påtalas i rapporterna. Exempelvis vem som har ansvar för 

uppföljning av en åtgärd eller kontroll av att något genomförs på skolan. Processen för särskilt stöd 

och betygssättning är två exempel. Ordningsregler är ett annat. Kanske går det att i linje med Ek 

(2012) och hur verksamheter gör sig granskningsbara. En tolkning är att leta efter diskrepanser blir ett 

sätt för inspektörerna att säkerställa att dokumenten inte enbart är pappersprodukter i syfte att 

tillfredsställa Skolinspektionen, utan också är arbetsdokument för skolenheten. Den ökande kontrollen 

av dokument kan ses som ett led i att upprätthålla målet om juridifiering av skolorna (Lindgren, Hult, 

Segerholm & Rönnberg, 2012). Att i likhet med det de Wolf och Janssen (2007) för fram, leta efter 

skolornas strategiska beteende och att de dokument som finns inte bara är ett skyltfönster mot 

inspektörerna. Att från inspektörernas sida att leta efter diskrepanser blir ett sätt att kontrollera att 

skolorna inte gjort sig alltför granskningsbara. Att det som visas upp inte enbart är en fasad. 

Konsekvensen blir att det är viktigt att för rektor att genomföra förankringsarbete i organisationen i 

syfte att skapa en samsyn mellan grupper. I inspektionsrapporterna ges rektor ansvaret för att 

genomföra förändringarna, gärna tillsammans med andra. I relation till det måste rektors 

mellanposition förstås, där denne behöver skydda sig själv både från lärarna och från styrning uppifrån 

(Hallerström, 2006). Dessutom kan inte rektor styra i alldeles för mycket i lärarnas arbete. Möjligen är 

det mot den bakgrunden bristande förankringsarbete och granskningsbarhet ska ses. 



 

23 

 

Kritikens omfattning: fokus på få områden åt 

gången 

I materialet finns det egentligen ingen rapport som är särskilt omfattande. De längsta ligger runt cirka 

20 sidor. I rapporterna går det lätt att få intrycket av att inspektörerna valt ut material att lyfta fram, 

vilket i sin tur lett till att visst material inte valts ut. Trots att måttstocken skall vara densamma för att 

likvärdigheten skall kunna upprätthållas. Segerholm och Hult (2016) talar om trots de standardiserade 

processer och mallar som finns gör de lokala skolornas förutsättningar det omöjligt att följa 

processmallen. Trots att besluten ser tämligen likadana ut är det svårt att uttala sig om utifrån enbart 

inspektionsrapporter som underlag om huruvida processmallen följs eller inte. I ett beslut behöver 

dock inspektörerna vara stringenta och leda en sammanhållande argumentation, trots de olika 

områdena som analyseras. Det kanske går att se som ett sätt att hålla sig till ramen genren för beslut. 

Inspektörerna är på skolan under en begränsad period. Det finns begränsad med tid avsatt för ärendet. 

Möjligen skulle då bäst effekt vara att enbart kritisera det som upplevs vara det största problemet för 

att få högst genomslagskraft för kritiken, vilket i sådana fall torde bli ett avsteg från processmallen. 

Beslutet tas också emot av huvudmannen och kan ses som ett sätt att inrikta dennes arbete mot de 

viktigaste områdena istället för alltför många områden. 

 

I de analyserade rapporterna lyser lågstadiet med sin frånvaro. Mellanstadiet förekommer i något fall. 

Det allra största fokuset är på högstadiet. En möjlig tolkning till det kan vara att kunskapskraven är 

mer omfattande, vilket gör att dokumentationen är mer omfattande i form av åtgärdsprogram och 

betyg. Dokumentationen på lågstadiet är så pass liten att det inte går att ställa den mot intervjuer med 

lärare, elever och annat underlag för att visa på brister. En annan tolkning kan vara att ordningen och 

studieron är svårare att upprätthålla på högstadiet. Konsekvensen blir att lågstadiet som osynliggörs. 

Den kritik som Skolinspektionen riktat mot skolor i (Carlbaum, 2016b) är bland annat bristande 

individualisering, lärare som har för låga förväntningar och att resultaten måste höjas. Dessutom lyfts 

socioekonomiska faktorer fram som ursäkter. Denna kritik förekommer inte på samma sätt i resultatet 

i den här studien, vilket kan förklaras med att hennes studie är genomförd några år tidigare och i andra 

kommuner. Skolorna i (ibid.) är också mer olika varandra vilket kan göra det enklare att se skillnader 

mellan dem. Den kritik som återkommer i resultatet handlar snarare om studieron. 

Skolinspektion som skolutveckling 
Enligt Rönnberg (2014) var ett av de politiska motiven till inspektioner att de skulle stimulera till 

skolutveckling. Resultatet visar hur besluten inspektörerna skriver fram vill få till en förändring, men 

spåren av utveckling kan sägas lysa med sin frånvaro. Besluten kan inte sägas vara del av en 

skolutvecklingsdiskurs. Det kan sägas bero på att de förslag som föreslås i besluten inte är särskilt väl 

utarbetade eller formulerade. Skolinspektionen vill i rapporterna ha en förändring i organisationen, 

men vart den ska vara är inte särskilt utpekande eller tydlig. Exempelvis kan förändringsförslagen 

handla om att starta ett förankringsarbete, utbilda lärarna i betygssättning eller hålla en högre 

analysnivå i det systematiska kvalitetsarbetet. En av skolorna kritiserades för lärarnas ringa aktiva 

lärarstöd. Sverige har valt mjuka inspektioner som modell där inspektionsområdena är kända för 

skolorna sedan tidigare. Inspektionsprocessen är dessutom en dialog mellan skolan och inspektörerna. 

Gustafsson et al. (2015) visade i sin stora enkätstudie att standardlösningar föreslås av skolinspektörer. 

Dessa lösningar verkar inte som en motor för lokal skolutveckling, som trots allt är ett av syftena med 

att ha skolinspektion i Sverige (ibid.). Emellertid den mjuka inspektionsmodell Sverige valt mest 

effektiv för att främja lokal skolutveckling, till skillnad från exempelvis hårdare modeller i 

Nederländerna och England, som mäter både resultat och process (Ehren, et al., 2015). Ur ett 

skolutvecklingsperspektiv hade det då möjligen varit rimligt att i rapporten ge förslag på hur ett aktivt 

lärarstöd kan se ut och hur skolan kan arbeta med lärarna för att få in det i undervisningen. Likaså hur 

skolan kan arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet rent konkret. En tolkning är således att 

formuleringarna i rapporterna gällande skolutvecklingsåtgärder är något vaga. Dock framgår det inte i 
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resultatet huruvida rapporterna har diskuterats mellan inspektörerna och skolan med rektor som 

företrädare.  

 

Kanske är förändringsförslagen i ett sådant samtal mer konkreta än vad de förefaller i rapporterna. I 

rapporterna framgår det dock inte på vilket sätt att kvalitetsstandarderna varit styrande på skolan inför 

inspektionen. Gustafsson et al. (2015) visade också att det är av större betydelse att sätta 

kvalitetsstandarder för vad som ska uppnås före inspektionen eftersom inspektioner inte verkar 

formativt på verksamheten. Kanske kan det också vara en förklaring till det ringa urvalet av skolor i 

materialet. Fler skolor håller högre kvalitet eftersom kriterierna för kvalitet är kända. Inspektörerna tar 

i besluten ofta ett elevperspektiv och verkar som elevernas advokat. Det kan finnas en konflikt med det 

perspektivet jämfört med ett lärar- eller organisationsperspektiv sett till att arbeta med 

skolutvecklingsfrågor. En tolkning kan vara att det är svårare att lyfta organisationsfrågor eftersom en 

målkonflikt mellan organisation och elev kan finnas. I en metastudie om hur skolor kan göras effektiva 

för att ta emot en diversifierad elevgrupp visar exempelvis (Ainscow, Dyson, Goldrick, & West, 2012) 

att skolutveckling en viktig om den drivs från lokalt håll, inte från policynivå, dvs. Från ett bottom-up-

perspektiv. Dessutom bör ett samarbete ske mellan inom samma stadsdelar. Inspektörerna skulle 

kunna vara sådana agenter eftersom de besitter stor insyn i verksamheten. 

Författningarna, anpassade efter kommunala 

huvudmän? 
I materialet synliggörs en skillnad mellan mindre och större skolor och hur de mindre skolorna i större 

utsträckning lyckats skapa en sammanhållen enhet. Skolorna försöker att hålla ihop som enhet 

tillsammans gentemot inspektörerna. Det finns exempel på större skolor där personalen är mån om att 

lyfta fram verksamhetens brister och tillkortakommanden. Exempelvis hur elevhälsan hänger ut 

skolledningen och hur lärare i kommunala skolor förklarar att ledningen inte riktigt fungerar som den 

ska göra. En tolkning kan vara att en mindre skola har kortare beslutsvägar. Speciellt kanske i en 

friskola kontra en kommunal skola. I en mindre skola är färre involverade, vilket torde det göra 

enklare att skapa en sammanhållen enhet. Sammanhållningen torde ha stor betydelse för det beslut 

som levereras eftersom intervjuer och citat ingår i rapporterna i stor utsträckning. Dessutom eftersom 

inspektörerna letar efter diskrepanser. En annan tolkning kan vara att, ju större skola, desto mer 

anonym blir varje medarbetare och tvärtom, vilket säkerligen skulle kunna göra det svårare för 

medarbetare på mindre enheter att våga framföra kritik mot den egna ledningen. Således torde en skola 

som är en sammanhållen enhet klara en inspektion bättre av den anledningen, snarare än att skolan 

håller en högre kvalitet. 

Att följa lagen: resurserna 
I inspektionsrapporterna talar inspektörerna om en tillförsel av resurser snarare än om en 

omfördelning. Speciellt i talet om särskilt stöd och elevhälsa i allmänhet. Det leder till en implicit 

kritik mot huvudmannen som har allokerat alldeles för lite resurser. Något som ligger i linje med 

resultaten i Carlbaum (2016b) där kommunerna beskyllts av Skolinspektionen för bristande 

resurstillförsel. Rektor ställs då i en konflikt mellan å ena sidan vara lojal med verksamheten eller med 

huvudmannen. Talet om resursbrist torde också göra att det många gånger blir svårt för skolan att 

tillmötesgå kritiken som förs fram. Speciellt om det är omfattande åtgärder som ska genomföras. 

Något som ligger i linje med (Novak, 2014) med primära och sekundära anpassningar. Där de primära 

genomförs och de sekundära bara görs på ytan eftersom resurserna inte finns tillgängliga till att göra 

förändringarna genomgående. 

 

I materialet går det att se hur de två mindre skolorna kämpar med sin storlek. Alla stabsfunktioner 

finns inte på plats, lärare som är ensamma i betygssättning och liknande. En tolkning kan vara att ett 

högre elevantal möjliggör fler antal anställda och mer resurser till stabsfunktioner som kan 

upprätthålla dokumentation och liknande. Skolinspektionen tycks vara mer noggrann med att 
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kontrollera att skolornas dokumentation följer de regler som de bör följa i skolor med fristående 

huvudmän och i mindre skolor. En tolkning av det kan vara det inom kommuner och större huvudmän 

finns stödstrukturer i form av stabsfunktioner och dokumentmallar att följa, så att säga gemensamma 

strukturer som förenklar rektors arbete. Den ökande juridifieringen och behoven att från politiskt håll 

att kontrollera skolorna borde å andra sidan tala för att de större skolorna och kommunerna klarar 

granskningarna bättre (Runesdotter, 2016). Och hur arbetet i skolan förändras för lärare, rektorer och 

elevhälsopersonal till följd av större kontroll. Skolinspektioner kan ses som ytterligare ett led av hur 

skolan har gått från professionellt ansvarstagande som ledord för skolans utveckling till fokus på 

statligt ansvarsutkrävande. Det statliga ansvarsutkrävandet flyttar således fram sina positioner. En 

följd av det är att de som verkar i skolan, lärare, skolledare och tjänstemän på förvaltningsnivå får ett 

reducerat handlingsutrymme (Berg, m.fl., 2015). Konsekvensen av detta är att skolorna behöver vara 

av en viss storlek för att kunna upprätthålla en viss organisation och därmed bli granskningsbara, men 

också att de får mindre handlingsutrymme. 

Skolan som en komplex verklighet 
Inspektörerna följer en processmall med ett tydligt författningsstöd, men hur själva utredningen 

inspektörerna genomför går till, går inte att säga. Här kan transparensen sägas vara låg. Ivarsson 

Westerberg (2016) talar om omöjligheten att fånga den komplexa verkligheten skola innebär. I 

resultatet syns både översättningskedjor mellan dokument statistik och intervjuer till färdigt beslut och 

inspektörernas egna observationer som tydliga exempel och bevis för en verklighetsbeskrivning som 

är komplex. Exempelvis kan inspektörerna nämna anekdotiska exempel på observationer gjorda i en 

korridor, utan att den observationen säger något om studieron över tid, eller förankringen av 

ordningsreglerna. Under de två dagar inspektörerna är i verksamheten torde de kunna observera inte 

mer än brottstycken. Inspektionerna bygger på intervjuer och dokument som sedan översätts och 

bedöms av inspektörerna i flera led, utan att någon egentlig transparens finns i den översättningen. 

Ibland framgår källan i beslutet, ibland inte. Följden torde bli att magkänslan styr och därmed mötet 

mellan inspektör och inspekterade. Segerholm och Hult (2016) fann i sin fallstudie, att det 

interpersonella mötet har avgörande betydelse för utfallet av inspektionen. Därför går det att fråga sig 

om detta möte inte riktigt fungerade i de studerade skolorna eftersom kritiken är så pass omfattande 

och att vite är utdömt till skolorna. 

 

Lindgrens studie visade att besluten ofta grundar sig på statistik och dokument, snarare än 

observationer och intervjuer (Lindgren, 2015). Emellertid visar mitt resultat hur inspektörerna tar 

avstamp och stöd i egna observationer och intervjuer med olika grupper i skolan för att underbygga ett 

beslut. Verkligheten som beskrivs är således inspektörernas och deras definition av vad god skola är 

och skall vara. Låg transparens torde också innebära att det frirum som inspektörerna besitter kan 

sägas vara högt. Detta innebär att den måttstock som ska gälla för att bibehålla likvärdigheten 

nationellt otydliggörs. Skiljer sig måttstockarna åt mellan inspektörerna och de skolformer de 

inspekterar? Skiljer det sig mellan olika delar av landet? 

 

Likvärdighet är ett av de områden som ska säkerställas med inspektionerna. I relation till det går det 

att fråga sig huruvida den modell för inspektioner Sverige valt är tillräckligt effektiv för att säkerställa 

en sådan likvärdighet. Ett alternativ skulle kunna vara ett instrument liknande Grosin (2004) 

instrument där man rensar för elevernas socioekonomiska bakgrund och tittar på betygen för att ta reda 

på vilka skolor som inte presterar enligt det de borde göra. Rimligen borde då skolor med elevunderlag 

med högre socioekonomisk standard då att synas. Det ligger också i linje med Ehren, et al. (2015) 

resultat som visar att resultatmätning kan vara den mest effektiva inspektionsmodellen tillsammans 

med att sätta standarder som är kända för huvudmännen. I nuvarande inspektionsmodell torde 

elevernas socioekonomiska standard kompensera för skolor som underprestera och som således inte 

märks i urvalet till inspektion. 
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Metoddiskussion 
Först vill jag poängtera att den bild jag ger av skolorna är min bild, dock med stöd av analysen och 

tidigare forskning. Jag har skrivit fram bilden för att spegla likheter och olikheter i kritik som 

Skolinspektionen för fram mot skolorna. Jag vill synliggöra och beskriva en variationsrikedom, vilket 

innebär att urvalet av kritik i studien reflekterar olika områden. I sin tur betyder det att viss typ av 

kritik hos någon skola inte har diskuterats. Förutom det skulle det i studien kunna finnas flera möjliga 

felkällor, vilka kan sägas påverka resultatet. Några av skolorna återkommer under flera år med 

pågående granskningar av Skolinspektionen. Således finns det en historik, som kan leda till ett 

metodproblem. Vilket beslut är det som ska studeras? Att enbart studera ett beslut och inte flera 

sammanvägda beslut över flera år kan ge en något snäv bild av skolan, till följd av avhjälpta brister 

och pågående diskussion mellan huvudmannen och Skolinspektionen.  

 

Flertalet av skolorna i materialet liknar varandra i elevsammansättning och geografisk plats. Med ett 

annat urval hade detta kunnat undgås och därmed hade en ännu större variation i kritik inom fallet 

varit möjlig att visa. Det hade även gått att tänka sig ett strategiskt urval av län och inte bara skolor, 

för att få en större diversitet i materialet. Redan vid val av län har jag egentligen gjort en tolkning, 

även om valet gjordes godtyckligt. Resultatet torde ha sett annorlunda ut även om ett annat 

storstadslän valdes, likväl som glesbygdslän. Utifrån inspektionsrapporterna går det inte att uttala sig 

om den kritik som förs fram är rättfärdig eller inte. Det är inte heller syftet med studien. Dock hade 

den bakgrund som ges till skolorna kunnat vara mer omfattade för att läsaren ska kunna skapa sig en 

sådan bild. Men även för mig som författare. Det faller återigen tillbaks på bristen på triangulering i 

studien, vilket innebär att det material som finns är inspektionsrapporterna. Intervjuer, observationer 

och andra dokument hade kunnat skapa en annan bakgrundsbild som hade gett större stöd i analysens 

slutsatser 

 

Jag använder mig inte av hela den kritiska diskursanalysen utan endast av tre begrepp, vilket kan 

tänkas påverka det teoretiska bidrag som studien har utsikt att ge. Det gör också att studien 

koncentrerar sig på mindre diskurser i materialet, snarare än stora och breda diskurser. Kopplingen till 

bredare diskurser blir till följd av begreppsanvändningen därmed begränsad. För analysen hade det 

varit fruktbart att försöka synliggöra andra grupper än skolinspektörer om skolkritik, exempelvis lärare 

och skolledare för att kunna göra utgöra en kontrast mot Skolinspektionen och skolinspektörerna, eller 

annan data för den delen. Det hade då också varit möjligt att se vilka diskurser som existerar i 

diskursordningen skolkritik. Det hade också kunnat befästa den individrättsliga diskursen. 

Framtida forskning 
I en framtida studie skulle det vara intressant att undersöka hur fokus för inspektioner skiftat över tid 

från skolutveckling och likvärdighet till elevernas måluppfyllelse. Det vore även intressant att se hur 

beslut mottas i en inspekterad skola och det arbetet som sker efter beslutet och vilka konsekvenser det 

får för verksamheten. Dessutom vore det intressant att mer kvantitativ studera yttranden om studiero 

och ordning i granskningsrapporter. 
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