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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för rektorers ansträngningar för att höja 

skolresultaten. Såväl internationell som inhemsk forskning styrker ett starkt samband mellan 

skolledarskap och skolresultat. En bra skolledning skapar effektiv kunskapsorganisation med 

goda elevresultat. Därför läggs ett särskilt fokus i studien på att öka förståelsen för de kraftiga 

variationerna i skolresultaten mellan olika skolor i Stockholm utifrån ett ledarskapsperspektiv. 

 

Undersökningen består av fyra högstadieskolor i Stockholm och bygger på intervjuer med 

rektorer samt dokumentanalys från skolorna. Intervjuerna bygger på frågor om skolstrategi 

och kunskapsorganisationens struktur och kultur. Studien inriktar sig på ledarskapet, det 

pedagogiska innehållet, arbetsmetoder och skolstrategier. Resultatet visar att organisatoriska 

skillnader mellan skolorna och rektorernas ledarskap har stor betydelse för måluppfyllelsen. 

Ett bristande ledarskap och avsaknad skolstrategier får förödande konsekvenser för 

skolresultaten. 
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Inledning 

I en modern välfärdsstat som Sverige är det ytterst viktigt att det finns ett välfungerande 

skolsystem av högsta kvalitet. Aldrig någonsin har kraven på kompetens i det svenska 

arbetslivet varit så höga och Stockholm tillhör världens mest kunskapsintensiva städer. Detta 

innebär att individer som under sin skolgång inte erövrar tillräckligt med kunskaper riskerar 

att bli utslagna. Skolan är den viktigaste och yttersta skyddsfaktorn för att motverka 

kriminalitet, fattigdom och social misär. Den är också det främsta verktyget för medborgare 

att åstadkomma framgångar och för en nation att bygga välstånd. Detta gör skolan till en av 

samhällets viktigaste institutioner. För att stärka Sveriges tillväxt, attraktions-och-

konkurrenskraft krävs därför en skola av högsta kvalitet. 

 

Samhällets omvandling och kunskapsintensitet ställer dock höga krav på rektorer att hitta nya 

kunskapsformer, metoder och arbetssätt för att möta de framtida behoven. En god 

kunskapsorganisation kräver ett tydligt och starkt ledarskap med fokus på resultat och 

måluppfyllelse. Det är varje rektors ansvar att se till att alla elever når målen. Studiens 

intention är att öka förståelsen för rektorernas ansträngningar att höja skolresultaten samt 

identifiera de utmaningar som finns i skolvärlden. 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka rektorers skolstrategier för att förbättra elevernas 

skolresultat. Fokus ligger på skolledningen och hur de arbetar med skoleffektivisering. Inblick 

i rektorernas strategier, ambitioner och utmaningar kan kanske öka förståelsen för resultat 

utvecklingen i skolan.  

Frågeställningar 

1. Har skolorna några strategier för att förbättra skolresultaten a) allmänt, b) för de elever som 

har svårigheter att nå kunskapsmålen, c) för utomlands födda elever? 

2. Vilka utmaningar hindrar förbättring av skolresultaten allmänt och för ovannämnda 

grupper? 
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Allmänna teorier om 

skoleffektivisering 

Jakten på det perfekta ledarskapet  

De stora förändringarna som den svenska skolan har genomgått de senaste decennierna är 

inget unikt utan en del av ett globalt fenomen. All uppståndelse och intresse för sambandet 

mellan skolledarskap och elevresultat har resulterat i olika utbildningsexperiment och 

reformer. Robinson (2007) hävdar att det internationella intresset för sambandet 

mellanskolledarskap och elevresultat är ett av de största globala fenomenen i vår tid. Rektorer 

möter ständigt skarp kritik och negativ uppmärksamhet från politiker, forskning och 

allmänhetens sida när resultaten dalar (ibid.). 

 

I USA, Kina, England, Malaysia, Thailand och många andra länder har skolan varit i fokus för 

att öka välståndet och förbättra livsvillkor för medborgarna (Cheng & Townsend 2000). 

Politiken betraktar utbildning som det främsta verktyget för att förebygga och lösa komplexa 

sociala problem i samhället. I USA gjordes kostsamma pedagogiska innovationer och 

utveckling av skolinrättningar som visade sig vara kontraproduktiva på sikt. Under denna tid 

uppstod även motgångar i det amerikanska näringslivet som relaterades till företagsledningen. 

Därför drogs det paralleller mellan företagsledningar och skolledare (ibid.). 

 

Framgångsrika företag har starkt ledarskap, tydligt uppdrag, tydliga riktlinjer och höga 

målsättningar att jobba efter. De erbjuder sina medarbetare en stimulerande, tillåtande och 

utvecklande miljö som ger utrymme för handlingsfrihet och innovativa initiativ men även 

tydliga ramar (Peters & Waterman 1982). Grundläggande värderingar som ger styrka och 

optimism anses också som ett framgångsrecept enligt studier inom näringslivet som styrks av 

bland annat Bass (1985) och Kotter (1996). Lösningen på skolans problem verkade uppenbara 

sig i de framgångsrika företagen ledningskoncept.  Forskningen om skoleffektivisering framhöll 

att skolan borde fungera som ett företag med ett kall, värderingar och höga målsättningar Bass 

(1985) och Kotter (1996). Detta väckte stor entusiasm inom politiken. Enligt 

utbildningsforskningen saknade skolan ett kall vilket ansågs nödvändigt för att jobba 
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resultatorienterat. Beslutsfattare och forskare var överens om att problemet inte låg hos eleverna 

eller i klassrummet utan högre upp i ledningen (ibid.). För att kunna höja resultaten blev det 

därför nödvändigt att lyfta blicken från klassrummet och analysera ledarskapet (Cheng 2002). 

Efter dessa inspel från forskningens sida blev mission en av huvudkomponenterna i 

skolledarskap (Brookver & Lezotte 1979). Forskning om skoleffektivisering hade dock olika 

uppfattningar om vad som skulle inkluderas i skolans kall eller mission. En del uppgav 

grundläggande kunskaper, utbildningens syfte, strävan efter hög måluppfyllelse och andra 

betonade engagemang hos lärarna, kompetensutveckling och extra satsningar på kärnämnena 

som viktiga hörnstenar (Hallinger & Heck 1996). All forskning visar dock att effektiva skolor 

jobbar resultatorienterat med stort intresse och engagemang för att höja elevernas resultat  

Sambandet mellan skolledarskap och skolresultat 

Studier om skoleffektiviseringar visar att rektorers ledarskap kan förklara skillnaderna i 

utbildningskvalitet och studieresultat i olika skolor (Hallinger & Heck 2002). Rektorers 

förmåga att på ett innovativt och framgångsrikt sätt implementera forskning och 

evidensbaserad praktik påverkar studieresultaten. Framgångsrika rektorer är visionära, har 

god kommunikativ förmåga samt en välutvecklad samarbetsförmåga (ibid.). 

Utbildningsforskningen har identifierat höga målsättningar och visioner som viktiga 

komponenter för ett lyckat skolledarskap. I USA infördes utvecklingsprogram för att utveckla 

rektorernas kompetens och ledarskap inom dessa områden (ibid.). Byråkraterna försökte 

påverka rektorernas ledarstil genom att skapa riktlinjer och handlingsplaner för att initiera 

framgångsfaktorerna som beskrevs i forskningen om skolledarskap (Barth 1990).  

 

Visioner, höga ambitioner och strategiskt tänkande ansågs som framgångsfaktorer för att 

förbättra skolresultaten (ibid.). Att jobba mot en vision förenklar vägen till förnyelse och 

måluppfyllelse. Visionen fungerar som en vägvisare och stöttepelare för rektorn att hitta 

taktiska, didaktiska och innovativa lösningar på organisatoriska problem (Kleine-Kraft 1993). 

Skickliga skolledare är kraftfulla och duktiga på att skapa entusiasm, omvandling och 

förnyelse i kunskapsorganisationen. 

 

Studier kring skoleffektivisering visar att olika ledarskapsstilar har olika effekt på 

elevprestation (Robinson 2007). Detta visar bland annat en rad komparativa studier mellan 

transformerande ledarskap och pedagogiskt ledarskap hos olika skolledare som genomförts 
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(ibid.). Det gjordes en genomgripande litteratur analys med tjugofyra publikationer kring 

skolledarskap mellan 1985 och 2006. Majoriteten av studierna genomfördes i USA men även 

Kanada, Israel, Kina, Holland och Singapore fanns representerade (ibid.). Undersökningarna 

fokuserade främst på skillnaden mellan pedagogiskt ledarskap och transformerande ledarskap 

samt vilken av dessa som har bäst effekt på elevprestation. Resultatet påvisade att pedagogiskt 

ledarskap är fyra gånger effektivare än transformerande ledarskap när det gäller elevresultat 

(ibid.). Indikatorerna som användes för att mäta de olika ledarskapsstilarnas effektivitet var: 

förmågan att fastställa tydliga mål, att ha höga förväntningar, en genomgripande skolstrategi, 

god planering, samordning och utvärdering av undervisningen, förmågan att följa och främja 

lärarens undervisningsmetoder samt att skapa en välordnad och stödjande skolmiljö som 

rektor (ibid.). Att implementera dessa faktorer i skolorganisationen har stor betydelse för 

resultatutvecklingen. En särskilt betydelsefull faktor är rektorns förmåga att ta del av lärarnas 

arbetsmetod, eftersom läraren och dennes undervisning är elevens viktigaste resurs (ibid.). 

Detta lyfter även (Monroe 2005) som betonar att rektorns roll är att tillsammans med lärarna 

skapa och utveckla ett effektivt målarbete som rör samordning, planering och utvärdering av 

undervisningen. 

 

Flera forskare hävdar att en rektor bör ha större fokus på kärnverksamheten för att uppnå 

större måluppfyllelse. Elevernas skolresultat måste bli hela skolans brännpunkt (Monroe 

2005; Robinson 2007). För att skolan ska kunna uppvisa höga kunskapsresultat bör 

kunskapsmålen var inbäddade i hela verksamheten. Ett pedagogiskt och framgångsrikt 

ledarskap förbättrar inte bara elevprestationen, det främjar hela arbetslagets engagemang och 

ambition. Firestone & Louis (1999) menar att det transformerande ledarskapet kan skapa 

revolution i skolvärlden. Det transformerande ledarskapet (transforming leadership) innebär 

en ledarstil som är förändrings- och resultatorienterad men tar stor hänsyn till medarbetarnas 

inflytande enligt demokratiska processer (ibid.).  Det transformerande ledarskapet har 

förmågan att tilltala personalens moral och ansvarsplikt. Detta bidrar till att medarbetarna 

åsidosätter sina självintressen och är hängivna på jobbet (ibid). Det hävdas att 

transformerande ledare har förmågan att skapa bra skolkulturer med ambitiös målsättning 

samt produktiv och stimulerande arbetsmiljö. Starratt & Guare (1995) talar också om det 

transformerande ledarskapet. De beskriver det transformerande ledarskapets moraliska 

aspekter och framhåller hur personliga och institutionella värderingar påverkar människors 

ledarskap. De anser att transformerande ledarskap har en positiv effekt på medarbetare på det 

personliga planet. Människor har olika åsikter, värderingar och normer vilket speglas i 
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individens ledarskap och agerande varför man aktivt bör jobba med grundläggande 

värderingar i varje organisation (Starratt & Guare 1995). 

 

Leithwood & Janzi (1996) hävdar också att transformerande ledare har förmågan att påverka 

organisationens attityder och värderingar till verksamhetens fördel. De hävdar att 

transformerande ledarskapet är flerdimensionellt och tar hänsyn till politiska, sociala och 

ekonomiska förändringar (ibid.). Detta är särskilt viktigt eftersom skolan är en produkt av sin 

sociala omgivning. Det är viktigt att en rektor har ett brett perspektiv och en helhetssyn som 

omfattar de ekonomiska, sociopolitiska dimensionerna. En skola påverkas av sin närmiljö och 

vice versa. Skolan kan inte effektiviseras utan att det lokala samhällets förutsättningar och 

anseende förbättras (Cheng 1994); Bunar 2001). Bass (1985) skriver också att 

transformerande ledarskap motiverar människor och har förmågan att påverkar medarbetarna 

att anstränga sig mer utöver det vanliga. Ett transformerande ledarskap ökar rektorers och 

lärare medvetenhet om effektiva inlärningsmetoder som underlättar elevernas 

kunskapsinhämtning och inlärning (ibid.). 

Effektiva satsningar för att höja elevresultaten 

Satsningar på kompetenta lärare är en av de viktigaste komponenterna för att höja resultaten 

enligt forskningen. Resurserna ska satsas på att höja lärarnas status och kompetens (Ferguson 

1991). Undersökningar mellan högpresterande och lågpresterande elever i New York visade 

att lärarnas behörighet kunde förklara skillnaderna mellan elevernas resultat (Cawelti 1999a). 

Lärare med höga matematiska kunskaper har bättre förmåga att höja elevernas studieresultat. 

Särskilt skolor i socialt utsatta områden gynnas av hög kvalificerade lärare med pedagogisk 

skicklighet (ibid.). Den bästa och långsiktiga lösningen för att höja skolresultaten är därför 

kompetensutveckling istället för kortsiktiga åtgärdsprogram. Skillnaden mellan 

högpresterande och låg presterade skolor är att de lågpresterande lägger enorma summor på 

kortsiktiga kontraproduktiva åtgärdsplaner (ibid.). Han menar att de stressar fram onödiga 

handlingsplaner och åtgärder som har föga effekt på elevernas resultat. De strävar efter att 

hitta en snabb mirakelkur. Högpresterande skolor däremot gör långsiktiga bedömningar och 

genomtänkta investeringar (ibid.). De lägger tyngdpunkten på lärarnas erfarenheter och 

kunskaper och satsar på personalens fortbildning och fortsatta utveckling.  
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Effektiva skolor ägnar inte tid åt åtgärdsplaner utan fokuserar på grundläggande kunskaper 

och jobbar aktivt med att förbättra lärarnas pedagogiska förmåga. De är medvetna om att det 

är lärarnas förmåga att lära ut som påverkar elevernas inlärningsförmåga (Cawelti 1999a). 

Därför rekryterar de talangfulla lärare som är skickliga på att strukturera och organisera en 

stimulerande arbetsmiljö med tydliga rutiner. Det är ledningens ansvar framför allt rektorn 

och den biträdande rektorns ansvar att handleda lärarna och skapa ett gott klassrumsklimat 

som ger förutsättningar för goda resultat (ibid.). I detta arbete är det naturligtvis viktigt att 

involvera föräldrar. Forskning visar även att det är viktigt att satsa på förskolor och att barn 

som förbereds tidigt inför skolan får bättre studieresultat (Cawelti 1999b.) 

  

Den mest effektiva metoden att skapa en skola med hög måluppfyllelse är genom ett 

sammansvetsat lärarlag som strävar efter höga och mätbara mål (ibid). För att höja resultaten 

måste pedagogerna samla in och analysera alla elevers studieresultat kontinuerligt för att 

försäkra sig om att målsättningen är nådd (Schmoker 1999).  Han menar att en effektiv skola 

nås genom att hela lärarlaget jobbar medvetet mot ett gemensamt resultat. Det räcker inte med 

att implementera goda och evidensbaserade metoder, det krävs att skolpersonalen har ett 

resultatorienterat och målfokuserat förhållningssätt för att höja skolresultaten (ibid.). 

Offentlig eller privat 

En rad tidigare forskning visar att det finns skillnader mellan elevprestationer beroende på 

skolform (Corten & Dronkers 2006). I de flesta fall verkar eleverna prestera bättre i 

privatskolor och friskolor än de offentliga skolorna i USA. Empiriska bevis har visat att elever 

i privatskolor får högre betyg från grundskolan, slutför sin gymnasieutbildning i högre 

utsträckning och har större benägenhet att studera på högre nivå jämfört med jämnåriga som 

gått i kommunala skolor (Ferguson 1991). Resultaten visade att eleverna presterade bättre på 

privatskolor även när de kom från hushåll med sämre socioekonomiska förhållanden. Dock är 

den privata skolgången högre bland medel och höginkomsttagare (ibid.). Studier visar även att 

privatskolor spenderar mindre pengar per elev jämfört offentliga skolor men uppvisar bättre 

resultat. De uppnår högre resultat till lägre pris (Corten & Dronkers 2006). 

 

Skillnaderna i resultaten mellan offentliga och privata skolor kan till en viss del förklaras av 

elevernas egenskaper och sammansättning. Eftersom privatskolor är kostsamma och inte alla 

har råd är sannolikheten större att barn till hög inkomsttagare söker sig dit (ibid.).  Det är 
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allmänt känt att barn från välbärgade och studievana familjer presterar bättre än barn från de 

lägre samhällsskikten. Privatskolor tenderar även att attrahera de skickligaste lärarna på grund 

av sitt goda rykte vilket höjer skolans status ytterligare (Ferguson 1991). Elever och lärare i 

privatskolor är mer samstämmiga och den pedagogiska processen störs sällan. De har positiv 

inverkan på varandra som höjer prestationsnivån hos bägge parter vilket resulterar i höga 

skolresultat. Elever i privatskolor har en god disciplin och undervisningstiden används 

effektivt (Corten & Dronkers 2006). Privatskolor har oftast bättre skolmiljö, färre elever per 

lärare och en omfattande läroplan (ibid.). De offentliga skolorna däremot har en mindre 

gynnsam elevsammansättning vilket resulterar i en stökigare skolmiljö. En stökig skolmiljö 

drabbar mest de elever som har allra svårast. Lärarens tid, energi och uppmärksamhet går till 

att lugna ner de stökiga eleverna (ibid.). Jämfört med privata skolor, har de större utmaningar. 

Den sociala miljön har stor betydelse för elevernas prestation (ibid.). Detta gör svårt att 

jämföra privatskolor och offentliga eftersom utgångspunkten och förutsättningarna för deras 

elever skiljer sig markant. Det vore intressant att studera en privatskola med elever från 

missgynnade områden och jämföra elevresultaten med de offentliga skolorna.  Forskningen 

visar dock att privatskolor har positiv effekt på prestationer hos elever från socialt utsatta 

familjer (ibid.). Det visar att man kan lyckas i rätt miljö oavsett bakgrund och att det går att 

utjämna sociala bakgrunder. Men det är viktigt att påpeka att det ändå är få fattiga familjer 

som väljer att ha sina elever i privatskolor. Det innebär att elever från missgynnade miljöer är 

relativt lågt representerade i privatskolorna (Ferguson 1991). 

Tidigare forskning om svenska 

skolans utmaningar 

Skolsegregation 

Segregation innebär åtskillnad och är en definition som redogör för hur olika sociala grupper i 

samhället lever isär. Begreppet beskriver olika sociala miljöers homogenitet med tanke på 

dem som bor där (Cutler & Glaeser 1997). Begreppet segregation har dock en negativ 

innebörd i Sverige som förknippas med koncentration av sociala problem i ett område 

(Sernherde 2002). Att den sociala segregationens framväxt i samhället har skapat social 
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ojämlikhet, strukturella och institutionella orättvisor framförs ofta i den offentliga debatten 

(ibid.). Människor som invandrat får inte samma möjligheter på arbetsmarknaden som 

majoritetsbefolkning och hamnar i ett stort utanförskap vilket i sin tur påverkar deras barns 

utbildningschanser (Szulkin & Jonsson 2007). Boendesegregationen påverkar skolan och 

skapar olika förutsättningar som beror på elevens familjebakgrund och bostadsområde vilket 

förstärker och befäster de sociala barriärerna mellan olika sociala grupper (Bunar 2004; 

Sernherde 2002; Szulkin & Jonsson 2007). Det är dock viktigt att påpeka att problemet inte 

ligger i koncentrationen av invandrade i ett område utan anhopningen av socialt svaga i ett 

bostadsområde. Majoriteten av den invandrade befolkningen bor i förorter där 

utbildningsnivån är låg, arbetslösheten hög och bidragsberoendet utbrett. Dessa områden 

förknippas med fattigdom, våld och framställs som en plats som fostrar marginaliserade och 

kriminella identiteter medialt (Sernhede 2007).  Skolor i dessa områden har dåligt rykte och 

lågstatus bland majoritetsbefolkningen. Den låga statusen och de ständigt negativa mediala 

rapporteringarna försvagar dessa skolors position på utbildningsmarknaden generellt (Bunar 

2001, 2009; Kallstenius 2010).  

 

Etnisk och social segregation har en negativ effekt på människors möjlighet att etablera sig på 

arbetsmarknaden enligt forskningen (Szulkin & Jonsson 2007). Bostadssegregation lyfts fram, 

såväl inom den offentliga som den akademiska debatten som en av de främsta faktorerna 

bakom kunskapssegregationen.(Kallstenius 2010). En koncentration av nyanlända elever som 

inte behärskar språket i skapar ineffektivitet i undervisningen (Bunar 2001; Szulkin & 

Jonsson 2007). De menar att det är segregationen samt stigmatisering av invandrartäta 

områden som påverkar elevernas prestation negativt. Barn och ungdomar med utländsk 

bakgrund som växer upp i socialt utsatta områden känner sig förbisedda och exkluderade av 

majoritetssamhället (Sernhede 2002). Skolan borde vara den institution som motverkar 

utanförskap och marginalisering men forskning visar att skolan tvärtom, förstärker 

utanförskap och reproducerar de strukturella etniska, kulturella och sociala skillnaderna i 

samhället (Bunar 2001, 2004; Runfors 2003; Kallstenius 2010; Willis 1977). Den svenska 

skolan med svenskheten som norm, försvårar förståelsen för de barn som avviker från normen 

(Kallstenius 2010). Willis (1977) skriver att skolan inte enbart är en arena för lärande utan 

också ett fält som upprätthåller och reproducerar kulturella och sociala förhållanden. 
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Bristfällig skolbakgrund 

Forskning visar att bosättning i segregerade områden där de boende inte behärskar det 

svenska språket hämmar språkutvecklingen (Cutler & Glaeser 1997). Studier visar att 

invandrade som bosätter sig i enklaver har svårare att lära sig och behärska värdlandsspråket 

jämfört med övriga som bor i beblandade områden (ibid.). Det poängteras vikten av att det 

finns människor i barnens närmiljö som kan värdlandets språk obehindrat. Detta för att stödja 

barnen med skolarbetet så att de kan lyckas i skolan (Lahdenperä 1997). När det finns 

högutbildade personer i elevens nätverk som kan inspirera och stödja förbättras elevens 

skolprestation (Cutler & Glaeser 1997). Forskning visar att människor som lever och växer 

upp i ett homogent socialt svagt område oftast får försämrade studieframgångar generellt 

(Chubb 2007).  Utbildningsnivån hos de människor som barn möter i vardagen påverkar dess 

motivation och framtidstro (ibid.). Den sociala miljön kan förse en individ med resurser och 

erbjuda stimulans men den kan även missgynna individen och hämma framtidsutsikterna. 

Skolor som uppvisar sämst resultat i Stockholm ligger i socialt utsatta stadsdelar där 

merparten av befolkningen har låg utbildningsnivå och arbetslösheten stor (Bunar 2004). Den 

svenska skolans likvärdighet påverkas således ytterst av den etniska, ekonomiska och sociala 

segregationen (ibid.).  

Vad har orsakat försämringarna i resultaten? 

I början av nittiotalet skedde en rad förändringar i den svenska skolan. Skolan som tidigare 

var centraliserad och statligt finansierad blev decentraliserad (Richardsson 2004). Tidigare 

hade staten huvudansvaret för skolorna som styrdes likartade över hela riket. Motivet bakom 

decentraliseringen var ineffektivitet i det centrala systemet eftersom de lokala behoven i riket 

varierade stort.  Alla kommuner har olika förutsättningar och därför ansågs en lokal 

anpassning bäst lämpad (ibid.). Decentraliseringen innebar att kommunerna tog på sig driften 

av skolorna. De fick möjlighet att disponera fritt över de ekonomiska resurserna och skapa 

lokala variationer. Det nya systemet skapade dock osäkerhet och vilsenhet i skolvärlden 

(ibid.). En kommunal självstyrelse och en statlig reglering och kontroll skapade förvirring i 

skolvärlden. Ansvarsfördelning mellan kommun och stat var otydlig. Kvaliteten i skolan anses 

ha försämrats betydligt under denna tid då även fristående skolor växte fram kraftigt (ibid.).  
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Kommunaliseringen är dock det som av kritikerna pekas ut som huvudorsaken till de 

försämrade skolresultaten (Böhlmark & Lindahl 2012). Här kretsar argumenten oftast kring 

att kommunernas kunskap om skolan varit för bristfälliga och statens riktlinjer för luddiga 

(Richardson 2004). Skarp kritik riktas också mot kommunernas stärkta inflytande över 

lärarnas yrkesutövning som man anser försvagar dess auktoritet (ibid.). Även framväxten av 

friskolor lyfts fram som en bidragande faktor till resultatförsämringarna men inte i samma 

utsträckning (Böhlmark & Lindahl 2012). Detta beror dels på att det råder stor politisk 

konsensus i synen på friskolors etablering (ibid.). Man ska dock inte bortse från att en del 

menar att det fria skolvalet i vissa skolor bidragit till försämringar eftersom resursstarka 

eleverna väljer bättre konkurrerande skolor (ibid.). Kritiker av det fria skolvalet hävdar att det 

fria skolvalet skapar ojämlikhet. Detta för att man anser att det enbart gynnar högutbildade 

föräldrar eftersom de gör ett aktivt val när gäller barnens skolgång jämfört med lågutbildade 

(ibid.). Barn till lågutbildade föräldrar missar chansen att välja bort en dålig skola eftersom 

deras föräldrar saknar information eller resurser att göra ett aktivt val. Bristande information 

och valmöjligheter kan bero på ett svagt socialt nätverk och ekonomiska svårigheter att ta sig 

till andra områden (Bunar 2004, 2009; Skawonius 2007; Kallstenius 2010). Detta skapar en 

social klyfta mellan resursstarka elever och socialt svaga elever och kunskapsklyftor mellan 

olika skolor. När de duktiga eleverna flyttar försvinner den positiva kamrateffekten som har 

fungerat som ljuset i slutet av tunneln i de svaga skolorna. 

Friskolereformen 

Hälften av friskolorna grundades efter 1991 då friskolereformen infördes, innan dess fanns det 

bara friskolor med religiös profilering (Richardson 2004). Syftet med friskolereformen var att 

öka valfrihet men också att förbättra kvaliteten överlag genom ökad konkurrens mellan de 

olika skolformerna. Dess effekt råder dock delade meningar om. Tanken var att ineffektivitet i 

de kommunala skolorna skulle lättare upptäckas om kunskapsresultaten jämförs med 

friskolornas resultat (ibid.). Friskolorna har överlag bättre studieresultat än kommunala skolor 

dock (Richards 2004; Böhlmark & Lindahl 2012). Det behöver dock inte betyda att de är en 

skickligare kunskapsorganisation. Det kan bero på att friskolor attraherar duktiga elever, dock 

kan man inte bortse från att konkurrensen om eleverna har skapat ett förändringstryck och 

förbättringar hos skolorna (Böhlmark & Lindahl 2012). 
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Den svenska friskolereformen är unik och utmärker sig internationellt och är föremål för 

internationell utbildningsforskning (Chubb 2007). Svenska friskoleaktörer exporterar numera 

sina verksamheter utomlands vilket har ökat uppmärksamheten (Allen 2010). Den svenska 

utbildningsmodellen uppfattas som föredömlig och Sverige betraktas som ett föregångsland i 

det här avseendet (Chubb 2007). Den svenska grundskolan är helt och hållet skattefinansierad 

och skolmarknaden är välutvecklad. Avgifter är förbjudna men vinster är tillåtna. Man ska 

dock ha i åtanke att debatten om friskolereformen och det fria skolvalet i Sverige är en 

omstridd, känslig, ideologisk och politiskt laddad fråga. Processen har inte varit smärtfri och 

inrymmer frågor om vinster i välfärden, klassklyftor och valfrihet (Böhlmark & Lindahl 

2012). Friskolereformen infördes 1991 och det fria skolvalet året där på (Richardson 2004). 

Friskolereformen bröt kommunens monopol på utbildningsmarknaden och spärrade upp 

dörrarna för privata huvudmän i välfärdssektorn vilket gav medborgare ett direkt inflytande 

och fler valmöjligheter (Blomqvist & Rothstein 2000). Det fria skolvalet skapade möjligheter 

för barnfamiljer att fritt välja skola till skillnad från det tidigare systemet där närhetsprincipen 

styrde skolplats (ibid.). Kommunen fördelar resurserna till olika skolorna. Familjerna 

påverkar i högsta grad resursfördelningen genom att aktivt välja den skola som lever upp till 

deras krav (Böhlmark & Lindahl 2012). Friskolornas etablering medförde konkurrens om 

elevunderlaget och resurserna eftersom skolpengen följer eleven. Friskolereformen och det 

fria skolvalet är en av de största reformerna i svenska grundskolans historia (Richardson 

2004). Det svenska utbildningssystemet är dock fortfarande omdebatterat och under 

omvandling (Lindblad & Popkewitz 2004). Diskussionen om de olika reformernas omfattning 

och konsekvenser är hetare nu än någonsin på grund av de sjunkande skolresultaten. 

 

Kritiker hävdar ihärdigt att det fria skolvalet bidragit till en mindre enhetlig skola som speglar 

elevernas skilda preferenser (ibid.). De menar att konkurrens inte är det bästa sättet att 

förbättra skolans kvalitet. De lyfter fram risken av glädjebetyg istället för att förbättra skolan. 

Entusiasterna däremot kontrar med att det fria skolvalet ger möjlighet till elever i socialt 

utsatta områden att söka sig till attraktiva skolor med hög måluppfyllelse (ibid). Det fria 

skolvalet anses således till att bidra till ökad integration och större möjligheter för alla 

(Blomqvist & Rothstein 2000). De menar att individens i valmöjligheter inte ska vara knutna 

till adress och bostadsområde eftersom det cementerar segregationen. Det fria skolvalets 

förespråkare uppfattar reformen som ett instrument för att förbättra skolorganisationer samt 

öka den sociala rörligheten. Skolorna får konkurrera för att behålla samt attrahera framtida 

elever (Böhlmark & Lindahl 2012).  Det finns blandade åsikter om hur friskolereformen 
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påverkar skolresultaten men forskningen visar att det kan ha en positiv effekt. Det finns ett 

tydligt samband mellan ökning av elever på friskola i en kommun och förbättrade 

genomsnittliga resultat i kommunen (Böhlmark & Lindahl 2012): 

”Vi kan konstatera att en ökning av andelen friskoleelever förbättrar både det genomsnittliga 

utbildningsresultatet i slutet av grundskolan och på lång sikt även gymnasiebetyg, 

universitetsstudier och antal utbildningsår. Vi kan vidare visa att dessa effekter är mycket 

stabila i förhållande till ett antal möjliga problem, som till exempel betygsinflation och olika 

trender i utfallsvariablerna före reformens genomförande. Intressant nog verkar det som om 

dessa positiva effekter först och främst beror på spridnings- eller konkurrenseffekter och inte 

att friskoleelever vinner betydligt mer än elever på kommunala skolor.” (Böhlmark& Lindahl 

2012, s 27).  

 

Böhlmark & Lindahl (2012) fastslår att de sjunkande resultaten inte orsakas av friskolornas 

etablering och att friskolorna snarare har en positiv effekt på skoleffektivisering och resultat 

förbättring. Dock påpekar debatt den positiva effekten som friskolor har på produktivitet är 

beroende av att skolorna inte kan selektera eleverna utifrån prestation och begåvning. 

Böhlmark och Lindahl tror alltså att det svenska utbildningssystemet är unikt i det slaget att 

skolor inte kan välja bort lågpresterande elever men kritikerna hävdar att så är just fallet. De 

menar att skolorna inte konkurrerar med produktivitet eftersom de selekterar eleverna efter 

prestation (Blomqvist & Rothstein 2000). Motståndarna av det fria skolvalet hävdar även att 

kunskapen om friskolereformens effekt på utbildningssystemet är otillräcklig och att mer 

forskning på fältet behövs (Vlachos 2011). 

Socioekonomiska effekter 

Forskning visar att skolor där barn till socioekonomiskt svaga föräldrar går har betydligt 

sämre skolresultat än skolor där barn till höginkomsttagare går (Szulkin & Jonsson 2007). 

Barn till invandrade har oftast inte samma förutsättningar som jämnåriga barn med infödda 

svenska föräldrar. Det beror oftast på att många invandrade föräldrar inte behärskar det 

svenska språket och inte kan bidra till läxläsning (ibid.). Det beror också på att många av 

dessa föräldrar lever själva i utanförskap och har bristfällig kunskap om det svenska 

skolsystemet (ibid.) Barn till högutbildade och höginkomsttagare presterar betydligt högre än 

barn från hushåll med lågutbildning och låg inkomst (Szulkin & Jonsson 2007; Kallstenius 
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2010; Böhlmark & Lindahl 2012). Därför har skolan ett oerhört viktigt och kompensatoriskt 

uppdrag att utjämna bakgrundsfaktorerna.  

 

Det finns skillnad mellan hur olika skolor uppfattas som knutna till bostadsområdet. Skolor i 

socialt utsatta områden har oftast samma rykte som bostadsområdet (Bunar 2001, 2004, 

2009). Skolor i välbärgade områden med svenskar i majoritet däremot klassas som 

”attraktiva” och anses vara ”bättre” än invandrartäta skolor (Bunar 2004; Kallstenius 2010). 

Skolornas rykte, status och prestationer påverkas av de sociala förhållandena i närmiljön. En 

skola som ligger i ett segregerat och socialt utsatt område förknippas med de sociala 

problemen som finns i området och får därmed ett dåligt rykte (Bunar 2001). Konsekvenserna 

av det dåliga ryktet blir att eleverna röstar med fötterna och att skolans ekonomiska resurser 

försämras (Bunar 2001, 2004, 2009). Att majoriteten av eleverna har invandrarbakgrund 

används som förklaring till dålig inlärningsmiljö och orsak till att hög andel av eleverna 

misslyckas med studierna. Negativa representationer byggs kring elevernas sociala och 

etniska bakgrund (Bunar 2009). Rektorerna hävdar att elever med invandrarbakgrund inte når 

kunskapsmålen eftersom de har andra sociala preferenser vad gäller studievana. Antalet elever 

med invandrarbakgrund används också som underlag för att definiera vad som är en 

segregerad skola (ibid.). Eleverna är segregerade eftersom de inte har svenska som modersmål 

och saknar kontakt med etniska svenskar. Etnisk svenska elever och den svenska kulturen 

utgör normen i den svenska skolan (Bunar 2004, 2009; Bunar & Kallstenius 2007; Kallstenius 

2010 & Runfors 2003). 

 

Effekten av negativa förväntningar 

De sociala och etniska gestalterna i mångkulturella områden påverkar skolans interna arbete 

och resultatutveckling (Bunar 2009). Detta påverkar kraftigt lärarnas förväntningar och 

förtroende för elevernas inlärningskapacitet. Lärarna underskattar elever med utländsk 

bakgrunds förmåga att lära och nå hög kunskapsnivå (Bunar 2004, 2009). Eleverna i sin tur 

anpassar sig till lärarnas låga förväntningar och tappar självförtroendet. Elever i 

mångkulturella skolor tar alltså till sig pedagogernas låga och negativa förväntningar. Därför 

har de låga förväntningar på sig själva vilket leder till sämre skolprestation (ibid.). En del 

byter skola men återvänder ibland snabbt i förtvivlan och rädsla för att inte passa in, förlora 

identitet och kompisar (Bunar 2009; Kallstenius 2010). Andra återvänder eftersom den nya 
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skolan har betydlig högre kunskapsnivå, takt och har helt andra förväntningar jämfört med 

vad de är vana vid. Rektorerna på de mångkulturella skolorna tolkar elevernas återvändo som 

en hyllning till deras verksamhet (Kallstenius 2010). De fortsätter stoltsera deras skolors höga 

kompetens och överlägsenhet när det gäller arbete med mångkulturella och tvåspråkiga 

elever. Det är bristen på svenskar i bostadsområdet och skolan snarare än dålig kvalitet som 

orsakar utarmningen av elever (Bunar 2009). De mångkulturella skolorna är dock inte helt 

passiva.  Deras incitament till förändringar bottnar emellertid i ängslan om hur man ska 

handskas med de sociala och etniska förändringarna i närmiljön (ibid.). Deras främsta verktyg 

för att möta utmaningarna är att arbeta med språkutveckling. Lärarna fortbildas i svenska som 

andraspråk. De betraktar denna satsning som den optimala strategin för att höja resultaten i 

segregerade och socialt svaga skolor (Bunar 2001, 2004, 2009). Det finns dock ingen 

forskning som styrker detta. 

 

De råder hysteri kring hur man ska arbeta med invandrade elever i den svenska skolan. 

Elmroth (2010) framhåller vikten av att se flerspråkighet som en tillgång istället för hinder.  

Hon menar att det är upptill varje skola att hitta en effektiv metod och en gemensam strategi 

för att tillgodose alla elevers språkbehov. Elmroth fortbildar lärare i svenska som andraspråk 

och framhåller att hon i sitt yrke möter lärare som är djupt oroade över tvåspråkiga elevers 

ämneskunskaper. Enligt henne finns det bristande stöd och samarbete mellan lärarna i svenska 

som andraspråk och det övriga lärarlaget. Hon kritiserar mångkulturella skolors arbete med 

tvåspråkiga elever. De stoltserar att hela lärarlaget agerar som svenska som andra språk lärare 

men i praktiken stämmer inte detta menar hon. Lärarna i svenska som andraspråk vittnar om 

kollegor som separerar på språkutveckling och ämnesundervisning (Elmroth 2010). 

Ämneslärarna uppfattar fler språklighet som ett hinder som försvårar ämnesundervisningen 

och anser att det är svenska lärarens plikt att åtgärda problemet. Lahdenperä (1997) menar 

också att ämneslärarnas fokus på tvåspråkiga elevers bristande kunskaper i svenska 

stigmatiserar och betecknar flerspråkiga elever som en belastning i klassrummet (ibid). 

Lärarna varken stödjer och kompletterar elevernas språkkunskaper utan förväntar sig att 

läraren i svenska som andraspråk ska fixa och kompensera denna bristfällighet (ibid). När 

eleverna går till lektionerna i svenska som andraspråk har de med sig en hög böcker från alla 

övriga ämnen. Ämneslärarna förväntar sig att lärarne i svenska som andraspråk ska fungera 

som översättare och ett lexikon för utrikesfödda elever (Elmroth 2010). Det som är förvånade 

är att modersmålsläraren har en motsatt roll enligt författaren. Ingen efterfrågar dennes 

expertis, erfarenhet eller assistans. Modersmålslärarna är inte integrerade i skolarbetet alls. 
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Det bevisar igen att svenskheten är normen och modersmålslärarna exkluderas ur 

kunskapsorganisationen. De borde vara det främsta verktyget för att stödja elever med 

bristande språkfärdigheter. Samarbetet mellan modersmålsläraren och ämneslärarna har stora 

brister (ibid). Modersmålslärarna skulle kunna fylla en värdefull funktion om skolorna tog 

vara på deras kunskap. För att göra fackämnena begripliga för elever med annat modersmål än 

svenska krävs ett språk stödjande bemötande av samtliga lärare samt att man involvera 

modersmålslärarna på ett effektivt sätt (ibid.). Det är oerhört viktigt att elevernas bakgrund 

inte uppfattas som ett hinder för inlärning men tyvärr är verkligheten annan menar författarna. 

 

Bunar (2009) skriver att rektorerna i de mångkulturella skolorna i hans studier ständigt 

hänvisade till sociala och kulturella skillnaderna som orsak bakom samarbetssvårigheter 

mellan skolan och hemmet. Invandrade föräldrar uppfattas ha en negativ inverkan på barnens 

skolframgång (ibid.). Rektorerna uppgav dåliga svenska- och samhällskunskaper hos eleverna 

och deras familjer samt områdets etniska och sociala karaktär som orsak bakom 

resultatförsämringarna (ibid.). Förbryllande var att vissa rektorer till och med ansåg att deras 

elever gjorde rätt i att byta skola och att man unnade eleverna möjligheten att gå i ”vanliga” 

skolor enligt (Bunar 2009). Med vanliga skolor menas skolor som har svenska elever som 

majoritet och ligger i attraktiva bostadsområden (ibid.). Somliga rektorer var också förvånade 

över att vissa ”invandrarbarn” klarade målen trots den dåliga skolan och de sociala 

förhållandena i området (ibid.). De menade att utrikesfödda elever aldrig hör eller talar 

svenska utanför skolan. Med den anledningen kunde man inte heller från skolans sida kräva 

eller förvänta sig att de lär sig ”rätt” svenska (Bunar 2001, 2004, 2009). 

Bristande ledarskap förutsätter bristfällig 

måluppfyllelse 

Skolinspektionen genomförde en kvalitetsgranskning av trettio grundskolor i Sverige. Där 

framgår det att många rektorer inte fyller den pedagogiska funktionen som är tänkt 

(Skolinspektionen 2010). Granskningen fokuserade på rektorernas strategier för att förbättra 

skolresultaten på respektive skola. Inspektionen konstaterade att skolledarna saknade 

helhetsbild av verksamhetens kvalitet och kunskapsresultat. Detta innebär att det inte kan 

föras dialog med lärarna om undervisningens standard då det saknas underlag för detta (ibid.). 

Rapporten påpekar även att det är ovanligt i Sverige med rektorer som ägnar tid åt 
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klassrumsbesök trots forskningens betoning på detta. Detta gör att rektorer missar en viktig 

utgångspunkt för handleda lärarna när det gäller att förbättra, organisera och strukturera 

undervisningen (ibid.). Med denna utgångspunkt fyller inte rektorerna deras roll som 

pedagogiska ledare (ibid.). 

 

Inspektionen granskade även skolornas utvärdering och uppföljning av elevernas 

kunskapsutveckling. Det framgår att många skolor inte ens analyserar elevernas resultat på 

övergripande nivå och att det saknas tydligt ansvarsfördelning mellan lärare och skolledare 

(ibid.). Rapporten lägger särskilt tonvikt på att skolornas fokus inte bör ligga på elevnivå när 

det gäller förbättring av skolresultaten. Inspektionen kritiserade skolornas benägenhet att 

skuldbelägga den enskilda eleven vid skolmisslyckande. Istället bör brister i den egna 

verksamheten rannsakas och åtgärdas (ibid.). Detta sker dock inte eftersom man skyller på 

individuella egenskaper hos eleverna (ibid.). Elever som har uppnått godkänt får oftast heller 

inga insatser för att nå högre betygsnivå. 

 

När skolorna analyserar och utvärderar verksamheterna sker det genom muntliga samtal 

mellan arbetslaget. Inget protokoll förs och informationen går förlorad (ibid.). Kunskapen 

hamnar enbart hos de som deltog i diskussionen. Granskningen visade även att rektorer drar 

sig för att ge återkoppling till lärarna angående deras undervisningsmetoder. Att dra 

paralleller mellan dåliga studieresultat och lärarnas undervisningsstil är känsligt och 

rektorerna är ytterst försiktiga för att insinuera dessa slutsatser. En annan faktor som 

förhindrar och försämrar utvecklingsarbetet i skolorna är skolledarnas och lärarnas 

överskattande av den egna skolans förträfflighet (Bunar 2009). Rektorerna missar därför 

bristerna och behoven som behöver bemötas och åtgärdas på en övergripande nivå 

(Skolinspektionen 2010; Bunar 2009). 

Metod 

Följande studie baseras på semistrukturerade intervjuer samt dokumentanalys. 

Semistrukturerade intervjuer innebär i förväg utformade intervjufrågor som kan utvecklas 

under intervjuns gång (Bryman 2002). Syftet med studien är att öka förståelsen för rektorers 

ansträngningar att höja studieresultaten. Jag vill belysa rektorernas utmaningar, strategier och 
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metoder för att organisera skolan på effektivt sätt som gynnar elevernas resultatutveckling. 

Detta gör jag genom intervjuer med rektorerna som har huvudansvaret för skolresultaten. 

Genom intervjuerna får jag inblick i deras tankar kring möjligheter, förutsättningar och 

utmaningar kring resultatutveckling.  

 

Jag valde att begränsa min studie till fyra högstadieskolor i Stockholm. Syftet är att jämföra 

två högpresterande och två lågpresterande skolor. Detta för att analysera likheter och 

skillnader i ledarskap, organisation och skolkultur. I skolverkets hemsida finns samlad data på 

skolresultat i samtliga skolor i Stockholm. Jag jämförde de olika resultaten i skolverkets 

databaser för att hitta de skolor som var bäst lämpade för studien. På de utvalda skolornas 

hemsidor hittade jag rektorernas kontaktuppgifter för att ta kontakt. Jag skickade e-post och 

följde upp med telefon samtal.  Det blev svårare än jag trodde att få tag på informanter ingen 

av rektorerna hörde av sig första omgången. Jag letade upp nya skolor och sände nya mejl 

men ingen var intresserad. Vissa svarade men ville endast ställa upp om jag kom från 

lärarhögskolan. När jag berättade att jag studera sociologi avböjde dem. Jag befarar att de 

avstod för att undvika någon form av granskning eller helt enkelt inte ville avslöja sina 

utbildningsstrategier på grund av konkurrensen mellan olika skolorna. Efter en månads 

letande föreslog min handledare att omformulera e-posten som skickades. I det första brevet 

glömde jag att garantera anonymitet och avidentifiering vilket är en viktig detalj. Jag la även 

till handledarens titel och kontakt uppgifter för att öka trovärdigheten.  Den här gången e-

postade jag så många hög -och lågpresterande skolor som möjligt i hopp om att någon skulle 

nappa. Jag började få ont om tid.  Det var ingen som var intresserad denna gång heller. 

Slutligen fick jag tag på två rektorer genom kontakter men fick nöja mig med att göra 

dokumentanalys på de två resterande.  Jag fick gå igenom skolornas offentliga dokument t.ex. 

marknadsföring, kvalitetsredovisningar, hemsidor, arbetsplaner och skolinspektionens 

granskningsrapport. Dessa dokument var offentliga och tillförlitliga. Det har varit viktigt att 

beakta vad skolinspektionens inspektioner och observationer konstaterar i förhållande till 

skolledarnas egna utsagor och marknadsföring. 

 

Intervjuerna var baserade på frågor om hur skolan är organiserad samt vilka strategier de har 

för att uppnå höga resultat. Intervjuerna genomfördes i rektorernas kontor och omfattade ca 

45 min. Intervjuerna spelades in för att inte missa något väsentligt och fokusera på samtalet 

samt utveckla eventuella följdfrågor. Materialet transkriberades och analyserades sedan. Även 

i de skolor där intervjuer genomförts har kompletterats med dokumentanalys..   
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Analysprocessen 

Mitt intervjumaterial var relativt enkel att hantera. Eftersom jag enbart kunde genomföra två 

intervjuer var det lätt att skriva ut och överblicka för vidare analys och tolkning. Jag hade två 

inspelade intervjuer på sammanlagt 75 min. Bryman (2002) betonar vikten av transkribera sitt 

material snarast, vilket jag gjorde. Trots att mitt intervjumaterial inte var så omfattande blev 

det ändå överväldigande när jag kände att jag inte hade tillräckligt med underlag och blev 

tvungen att använda offentliga dokument. Här låg utmaningarna i hitta relevanta offentliga 

dokument, men det var svårt att hitta konkret information kring hur man jobbar med elever 

som inte når målen eftersom det är känslig information som är sekretess belagd. Jag fick då 

naturligtvis utgå från det som var tillgängligt så som kvalitetsredovisningar och arbetsplaner. 

Dessa går dock inte på djupet på frågan utan är mer översiktliga.  

 

För att koda materialet skrev jag ut allt material till en början. Jag sorterade materialet i olika 

kategorier som var relevanta för att besvara min frågeställning. Sedan grupperade jag 

materialet under de olika rubriker som presenteras i resultatdelen. När det gäller analysen av 

dokumenten har jag använt samma metod, jag hittade så mycket information som möjligt om 

varje skola interna och externa redovisningar och granskningar. Sedan har jag kodat detta på 

samma sätt som intervjuerna. Jag har systematiskt letat efter det som kan tolkas som tänkbara 

strategier, utmaningar och brister. Genom hela processen har jag återvänt till råmaterialet för 

att inte missa eller misstolka något. 

Urval 

För att undersöka om kunskapsorganisation och medvetna strategier påverkar skolresultaten 

valde jag att studera fyra grundskolor i Stockholm. Syftet med studien var att studera hur 

skolledningens organisering av verksamheten påverkar elevernas prestationer. Därför valde 

jag ut två skolor som uppvisar dåliga resultat och två som uppvisar höga resultat för att 

jämföra organisatoriska och strategiska skillnader. Eftersom det finns 240 grundskolor i 

Stockholm valde jag att begränsa mig till högstadieskolor där det finns betygsgenomsnitt att 

gå efter. Jag tittade på skolverkets samlade datametoder SIRA som redovisar studieresultaten 

för samtliga grundskolor i Stockholm, för att välja ut dem som passar bäst för studien. Sedan 

mejlade jag till de utvalda skolorna.  
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Skolorna 

Samtliga skolor har av identifierats och heter något annat i verkligheten.  

Ceasarskolan är en kommunal skola som ligger i ett bostadsområde som karaktäriseras som 

ett socialt utsatt område.  Majoriteten av de boende har migrationsbakgrund, bristande 

språkkunskaper och en svag arbetsmarknadsanknytning. Eleverna i Ceasarskolan har svårt att 

uppnå målen. Skolledningen är dock stolt över att de satsar frikostigt på språk och 

resultatutveckling. Resultaten i denna skola är bland de lägsta i staden. Resultaten från den 

här skolan är baserade på intervjuer med biträdande rektorn. 

 

Noralundskolans elevunderlag består av studievana elever från högavlönade familjer. Skolan 

är belägen i ett attraktivt bostadsområde och de flesta elever bor i området eller närliggande 

stadsdelar. Eleverna presterar högt och har positiva och höga förväntningar på sig själva och 

från omgivningen. Skolan uppvisar höga resultat och eftertraktas av många familjer. Den har 

hög kunskapsnivå och höga antagningskrav. Noralundskolan är en fristående skola. 

Resultaten från Noralundskolan är baserade på information som är inhämtat från offentliga 

dokument. 

  

Philipskolan är en kommunal skola som har lidit av resultatförsämringar de senaste åren. 

Skolan har haft omfattande omsättningar av lärare, elever och ledning. Den har dåligt rykte 

och majoriteten av familjerna i området väljer bort den. Skolan har svårt attrahera elever trots 

stora ekonomiska satsningar på marknadsföring, Den har även svårigheter att behålla 

befintliga elever och hotas av nedläggning.  Resultaten från Philipskolan är baserade på 

information från skolans offentliga dokument. 

 

Wilhelm Mobergskolan är en friskola belägen i en närförort där invånarna är välbärgade med 

en aning blandade etniska bakgrunder. Skolan har ett gott rykte som resulterar i långa kötider. 

De flesta föräldrar har aktivt valt skolan pga. det goda ryktet. Andelen elever som har 

utmaningar att nå målen är minimal. Skolledningen strävar ständigt efter höga resultat. I 

denna skola genomfördes en intervju med rektorn. 
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Trovärdighet 

För att öka undersökningens trovärdighet skickade jag ut ett detaljerat brev till rektorerna där 

jag beskrev syftet med studien. Jag motiverade studiens syfte och betonade dess vikt. Jag 

informerade om undersökningens utformning och avsikt och hur viktig medverkan var för 

studien (Vetenskapsrådet 2002). Jag klargjorde även att materialet enbart skulle användas till 

uppsatsen och inget annat. 

 

Jag berättade att deras medverkande var frivilligt, att de fick avstå från de frågor de ville. Jag 

garanterade anonymitet, avidentifiering och att endast jag skulle hantera det insamlade 

datamaterialet.  Det innebär att skolorna som ingår i studien heter något annat i verkligheten. 

För att skapa trygghet garanterade jag att ingen, på något sätt ska kunna identifiera varken 

intervjupersonerna eller skolorna. Därför framgår inte heller i studien vilka stadsdelar eller 

kranskommuner de berörda skolorna är belägna. Efter att studien är avslutad kommer 

materialet att förstöras och resultatet kommer att redogöras med högsta anonymitet. 

 

Resultat och analys 

Strategier för att öka måluppfyllelsen 

Strategierna i skolorna ser olika precis som behoven. Olika skolor har olika utmaningar och 

riktar sina strategier därefter. Ceasarskolans rektor var noga med att framföra sina strategier 

för att förbättra skolresultaten men med en viss tveksamhet. Hon talade hellre om åtgärder än 

strategier. Strategier var inte lika bekant som begreppet åtgärder. Hon var tvungen att fundera 

en god stund innan hon presentera skolans strategier. Hon hävdade att osäkerheten som 

orsakas av ett elevunderlag i ständig förändring skapar svårigheter att utveckla permanenta 

strategier. Strategierna förändras i takt med elevunderlaget. Skolans har som strategi att i 

första hand visa flexibilitet och öppenhet för de förändringar som uppstår. Det finns således 

inga utarbetade, välutvecklade och genomtänkta strategier för skolan i allmänhet. Rektorn 

berättade att arbetslaget ständigt är självkritiska och granskar den egna verksamheten. 

Eleverna på skolan har olika sociala problem och svårigheter att nå de givna målen. Många av 
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eleverna har kommit till Sverige efter ordinarie skoltid. Deras migrationsorsaker varierar och 

även deras skolbakgrund. För att jobba effektivt med dessa elever görs en kartläggning av 

deras förkunskaper vid inskrivning. Det görs en bedömning av elevens kunskapsnivå 

tillsammans med en modersmålslärare. Modersmålsläraren är det viktigaste verktyget i arbetet 

med tvåspråkiga elever upprepade rektorn gång på gång. Rektorn berättade om svårigheterna 

med att jobba med nyanlända elever om inte modersmålsläraren finns i arbetslaget. 

Modersmålsläraren är även en viktig länk mellan skolan och hemmet.  Att integrera 

modersmålsläraren i arbetslaget är därför den viktigaste strategin för att förbättra resultaten 

för tvåspråkiga elever. Detta stämmer inte överens med Elmroths (2010) bild där 

modersmålslärarna oftast utesluts ur lärarlaget och inte inkluderas i skolorganisationen. 

 

I Noralundskolan består hela lärarkåren av lärare med behörighet att undervisa på 

gymnasienivå. Deras strategi är att låta kompetenta lärare rusta eleverna väl inför kommande 

studier. Lärarnas höga kunskaper förutsätter en solid grund för fortsatta studier och 

akademiska framgångar. Ämnes och pedagogisk behörighet anses som viktiga instrument för 

att uppnå höga skolresultat. Rektorn på Wilhelm Moberg skolan hade samma inställning. Han 

delade uppfattningen om att anställa lärare med hög kompetens med särskilt tonvikt på att 

varje lärare ska undervisa i det ämne de är behöriga i. Enligt honom är det allt för många 

lärare som undervisar i ämnen som de är obehöriga i vilket missgynnar eleverna. Detta är i 

linje med det som Ferguson (1991), Cawelti (1999a,1999b) och Monroe (2005) lyfter fram. 

Läraren är den viktigaste resursen för att skapa hög måluppfyllelse varför denne måste ha rätt 

kompetens. 

 

Eftersom alla elever i Ceasarskolan talar ett annat modersmål än svenska borde det vara 

självklart att modersmålslärare ska ingå i organisationen, vilket rektorn betonade i början av 

intervjun. Under intervjuns gång blev vi dock avbrutna av en lärare, hennes elev och 

vårdnadshavaren. Eleven var nyanländ från Somalia och de frågade rektorn om det hade 

anställts en somalisk hemspråkslärare än. Mamman blev väldigt lättad för att se mig då hon 

trodde att jag var den nya hemspråksläraren. När jag förklarade situationen blev hon besviken 

och undrade hur lång tid det skulle dröja innan någon anställdes. Vid intervjuns början var 

rektorn mån om att berätta att modersmålslärarna är en av deras viktigaste verktyg för att 

jobba med tvåspråkiga och nyanlända elever. Att skolan inte har en hemspråkslärare i 

somaliska trots att nyanlända elever från Somalia är den största gruppen i förberedelse-
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klasserna visar det motsatta. Rektorn framhöll att de letar efter en modersmålslärare i 

somaliska, men att det var svårt att få tag på en. Detta bekräftar Elmroths teorier om att 

modersmålslärare underskattas i den svenska skolan. 

 

När vi åter tog upp frågan om strategier berättade rektorn om satsningar på sommarskola, där 

eleverna läser in kärnämnen intensivt i tre veckor. Satsningen riktas dock bara till de som inte 

har nått målen och vill nå målen innan höstterminen. För vissa räcker detta och andra behöver 

ytterligare stöd men hon kunde inte specificera några andra strategier. Skolan erbjuder även 

läxhjälp för elever i alla årskurser en gång i veckan. I Ceasarskolan undviker man 

nivågrupperingar. Eleverna påverkar varandra och de duktiga eleverna ses som en resurs för 

de lågpresterande eleverna. Forskning visar också att nivågrupperingar inte är effektiva men 

på Noralundskolan ansåg lärarna att nivågruppering underlättade att tillgodose elevernas olika 

behov. Elever påverkar varandra genom en så kallad kamrateffekt och därför är det viktigt att 

det finns en blandad elevsammansättning i varje klass (Bunar 2009). 

 

I likhet med andra skolor i invandrartäta områden görs storsatsningar i svenska som andraspråk 

på Philipskolan. Hela lärarkollegiet fortbildas i svenska som andraspråk och vid ytterligare 

behov av kompetens hyrs konsulter in. För att säkerställa att alla elever når kunskapsmålen har 

skolan upprättat en arbetsplan med åtgärder. Dock hamnar ämneskunskaperna långt ner på 

arbetsplanen. Det är först vid fjärde punkten som dessa kommer på tal. Större fokus fästs vid 

social och kulturell utveckling. Skolan har som målsättning att samtliga elever ska nå godkänt i 

de nationella proven som ges i årskurs 3, 5 och 9. Vikten av att arbeta språkutvecklande är ett 

ständigt återkommande i tema i de offentliga dokumenten.   

 

Resurser för elever i behov av stöd fördelas efter behov. Skolan får tillslag för att kunna 

tillgodose behoven hos elever med särskilda behov. Både Philipskolan och Caesarskolan får 

även ett generöst socioekonomiskt tilläggsanslag då majoriteten av eleverna har 

utrikesbakgrund. Det socioekonomiska tilläggsanslaget är grundat på faktorer som påverkar 

skolprestation så som boendemiljö, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och inkomst.  

Uppföljning och utvärdering sker genom att ansvariga pedagoger bedömer elevens 

kunskapsnivå och framsteg.  

 

Utifrån den offentliga dokumentation om Philipskolan framstår den som en väldigt 

organiserad och strukturerad skola. Skolinspektionens granskningsrapport talar dock emot 
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detta. Skolans marknadsföring om deras förträfflighet stämmer inte överens med 

Skolinspektionens observation. Skolinspektionen upptäckte grava missförhållanden i 

Philipskolan som kan hämma elevernas lärande och möjligheter att uppnå kunskapsmålen. 

Undervisningen är undermålig och miljön stökig. Det påvisas även att lärarnas 

förhållningssätt gentemot elever med utländsk bakgrund brister. Elevernas bakgrund uppfattas 

som hinder i undervisningen, vilket även (Bunar 2009; Kallstenius 2010; Elmroth 2010) 

framhållit i sina studier. Förutom kompetensen betonar forskningen stimulerande arbetsmiljö 

och tydliga ordningsregler som viktiga faktorer för inlärning. Lektionerna ska utnyttjas fullt 

ut, de bör börja i tid och sluta i tid.   

 

I Noralundskolan ställs höga krav på närvaro och föräldrarna kan följa barnens närvarorapport 

genom nätet. Det finns också ett utvecklat system för att ta igen missad undervisning vid 

frånvaro. Samtliga lärare lägger upp allt som har behandlats under varje lektion på schoolsoft.  

Föräldrarna får möjlighet att följa undervisningen konstant och stödja barnen aktivt genom de 

olika kursmomenten. Eleverna får redovisa deras kunskaper genom muntliga och skriftliga 

prov. I Noralundskolan har lärarna som målsättning att samtliga elever ska uppnå minst VG i 

alla ämnen. Visioner, höga ambitioner och kunskapskrav präglar verksamheten vilket av 

forskning anses som framgångs recept (Hallinger & Heck 1996). Lärarna stödjer och 

stimulerar elevernas höga ambitioner. Genom att variera arbetsmetoder tillfredsställer man 

alla elever. Lärarens engagemang är avgörande för elevernas kunskapsresultat (Monroe 

2005). Både på Noralundskolan och Wilhelm Mobergskolan går lärarna igenom kursens mål 

och betygskriterier. Eleverna vet alltid vad som förväntas av dem för att uppnå de olika 

betygen vilket är viktigt för att uppnå goda resultat (Monroe 2005). Det underlättar för 

eleverna att planera och sträva efter det betyg som de önskar. Vid betygsättning är lärarna 

noga med att elevens betyg överensstämmer med elevens kunskap. Det görs interna och 

externa utredningar i Noralundskolan som visar att skolans betygsättning är korrekt.  Detta för 

att motverka glädjebetyg. 

 

Andra strategier som används av Wilhelm Mobergskolan och Noralundskolan är hög 

lärartäthet och studiehandledning. Lärarna är medvetna om elevens nivå, mål och behov. 

Lärarna är medvetna om deras betydelse för elevernas motivation och lärande. En lärare med 

positiv inställning och stort engagemang väcker lättare elevernas intresse och nyfikenhet. Om 

eleverna är intresserade och motiverade ökar deras prestation (Monroe 2005). På båda 

skolorna är lektionerna lärarledda hela dagen. I Noralundskolan görs det extra satsningar på 
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matte, engelska och svenska i form av ökad timplan. Nivågrupperingen motiveras med att 

möta alla elevers olika behov. 

Brister och utmaningar i skolorna 

De hinder som de olika skolorna möter på vägen till hög måluppfyllelse varierar. Skillnaden i 

resultaten är slående och utmaningarna skiljer sig markant mellan de olika bostadsområdena i 

Stockholm som studerats. Elevernas sammansättning och den sociala sammansättningen i 

bostadsområdet påverkar i högsta grad skolans resultatutveckling Bunar (2009) och 

Kallstenius (2010). De skolor som ligger i välbärgade drabbas inte av höga elev- och 

läraromsättningar. Läget är stabilt eftersom man oftast jobbar med samma elever från 

förskoleklass och genom hela grundskolan. Hos de socialt utsatta skolorna är läget däremot 

turbulent och ohållbart. Eleverna i de socialt tunga skolorna kommer från hem där studievana 

och stöd till läxläsning oftast saknas (Szulkin & Jansson 2007). Eleverna i de välbärgade 

skolorna har god studievana och enormt stöd hemifrån. 

 

Enligt de offentliga dokumenten och intervjuer med rektorer finns det olika faktorer som 

försvårar skolornas strävan efter måluppfyllelse. Skolorna som uppvisar sämst resultat är de 

som ligger i socialt tunga stadsdelar där en stor andel av invånarna är nyanlända flyktingar. 

Det finns boende i dessa socialt utsatta områden som är välanpassade och integrerade men de 

väljer att ta sina barn till skolor som ligger i områden med högre status (Bunar 2009).  

Skolans samt områdets rykte har därför stor betydelse för valet av skola vilket resulterar i att 

skolorna i de socialt utsatta områdena utarmas på resurs starka elever. Dåligt rykte har således 

negativ effekt på skolans utveckling och måluppfyllelse (ibid.). 

 

Koncentrationen av lågpresterande elever blir en tuff utmaning för de skolorna. De socialt 

utsatta skolorna måste ta emot nyanlända eleverna för att fylla de tomma skolplatserna samt 

ekonomiskt överlevnad (Bunar 2004). Detta drar ner resultaten ytterligare. . De nyanlända 

eleverna blir ännu en utmaning för lärarna. Det anses för svårt att göra kartläggning och rätt 

bedömning av elevernas tidigare kunskaper och individuella förutsättningar. Rektorn på 

Caesarskolan menade att svårigheterna beror på språkbarriärerna. Skolinspektionen hävdar 

dock att den utbildning som nyanlända elever erbjuds är oftast väldigt bristfällig och inte ens 

innefattas av rektorers pedagogiska ledarskap. Det är inget unikt för Stockholm utan 

förekommande i hela Sverige. Det förekommer särskiljande, och åsidosättande av de 



25 
 

nyanlända elevernas behov enligt granskningar. Det händer att vissa elever tillskrivs 

diagnoser utan att det föreligger någon utredning. Detta framgick även i en av intervjuerna. 

Rektorn på Ceasarskolan beskrev det så här: 

”En stor utmaning som vi har, det är att vi har så pass många elever som är i behov av 

särskilt stöd. Ca 25 % är i behov av särskilt stöd… och den största utmaningen då, ligger i att 

utreda de nyanlända eleverna. Det är kanske enkelt att fastställa läs och skrivsvårigheter 

vanligtvis, men när nyanlända elever kommer till oss, som varken kan tala eller skriva svenska 

och som har andra diagnoser och sociala problem är det svårt att upptäcka vad som är vad. 

Och innan man har klurat ut vad eleven har för svårigheter är det dags att sätta betyg. 

Resultatet blir självklart underkänt. Vissa har någon form av diagnos när de kommer till 

Sverige som föräldrarna inte känner till… Vi har haft en elev t.ex. som var gravt 

utvecklingsstörd. Han kom ju i högstadiet men hans föräldrar hade ingen aning om hans 

tillstånd. Så här finns svårigheter. Och, tyvärr kommer insatserna försent ibland. Det här 

kräver ju utredningar och andra lösningar än kompensatoriska åtgärder som för läs och skriv 

svårigheter. De är omöjligt att fastslå vad de har för diagnos när man inte kan kommunicera 

med dem på grund av språket.” (Rektor, Caesarskolan) 

 

Rektorn antyder att lärarna har svårigheter att skilja på elevernas kunskapsnivå och 

begåvningsnivå. Det kan inte heller göra några bedömningar då de inte kommunicera med 

eleverna på grund av omfattande språkbarriärer. De kan inte heller anställa modersmålslärare 

då det inte finns kompetenta modersmålslärare att anställa. Situationen visar tydligt att lärarna 

har svårt att hantera det som anses vara utanför deras referensram. De kan hantera vanliga läs- 

och skrivsvårigheter men inte den problematik som kommer med flyktingbarn. 

 

Rektorn berättade vidare att Ceasarskolan tagit emot elever vars föräldrar har migrerat för att 

arbeta i Sverige. Hon menar att orsaken bakom migration har påverkan på de nyanlända 

elevernas skolprestation. Hon berättar: 

”De socioekonomiska faktorerna spelar roll så klart, det här är en socialt tung skola. Men 

även av vilken anledning eleverna befinner sig i Sverige påverkar i stor utsträckning. Det 

finns elever som har föräldrar som har arbetskraft invandrat. t.ex. från Polen och de har en 

inställning om att de bara är här för tillfälligt. Nu på senare år tar vi även emot 

ensamkommande flyktingbarn. De har olika skolbakgrunder och vissa har ingen skolbakgrund 

alls. Det är också ny grupp som vi får arbeta med.” (Rektorn, Caesarskolan) 
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All forskning tyder på att socioekonomisk position påverkar elevernas skolresultat. Med 

socioekonomiska faktorer menar man föräldrarnas utbildningsbakgrund, bostadsområde och 

inkomstnivå. Ju högre utbildning en individ har desto större sannolikhet är det att dennes barn 

får höga betyg. Att migrationsorsak påverkar hur elever presterar beror enligt rektorn på att 

barn till föräldrar som har arbetskrafts invandrat har någon föreställning om att de ska 

återvända till hemlandet. Därför anses det inte mödan värt att för att lära sig språket. De som 

har flyktingstatus däremot vet att de kommer att vara bosatta och etablerade i Sverige längre 

tid. Dock har även de motivationsproblem av andra slag som nämns av rektorn på 

Ceasarskolan i citatet nedanför: 

”Många elever har svårt att klara målen. De vet att de inte kommer att få betyg. De har ingen 

motivation att genomföra studierna då. Det finns många moment som måste avklaras innan 

man kan få betyg. Vi gör upp olika delmål, men sen finns ju nationella mål krav som ska nås. 

Det räcker inte med delmålen. Det är oerhört svårt att motivera eleverna. De vet att de inte 

kommer att nå målen. Lärarna vet också. När man ska sätta betyg sätter man dem utifrån de 

nationella betygskriterierna, där görs ingen skillnad på som kommit i slutet av åttan till 

Sverige och dem som gått från förskolan. Det finns ingen motivation och glädje hos eleverna 

och då slutar de dyka upp. Frågan är hur man ska motivera dem att orka fortsätta ändå.  

Elevernas kunskaper varierar också. Det är olika från individ till individ och vilket land man 

kommer från spelar också roll. Det är svårt att få godkänt när man kommer som nyanländ i 

högstadiet och aldrig gått i skola tidigare, i vissa fall. Men vissa klarar.” (Rektorn, 

Caesarskolan) 

 

Det illustrerade citatet visar uppgivenhet hos eleverna och maktlösheten hos personalen i 

Ceasarskolan. När eleverna kommer i högstadiet har de begränsad tid på sig, att dels lära sig 

svenska men också klara ämnesundervisningen. Eftersom personalen anser att det är omöjligt 

att nå kunskapsmålen under kort tid är det troligen svårt att övertyga eleverna om det 

motsatta. Lärarna har redan kastat in handduken.  Eleverna förlorar motivationen då och 

upplever att det är meningslöst att slösa tid på något som inte ger resultat. Därför börjar 

eleverna att skolka vilket rektorn formulerar så här: ”Det finns ingen motivation och glädje 

hos eleverna och då slutar dem dyka upp”. För att kunna tillgodogöra sig kunskap 

överhuvudtaget är det förutsättning att man deltar i undervisningen.  
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Eleverna i Philipskolan och Cesarskolan saknar förebilder i skolan såväl som utanför.  Elever 

påverkar varandra och eftersom alla resursstarka elever byter skola skapas det ingen positiv 

kamrateffekt. Ceasarskolans rektor beskriver utvecklingen så här: 

”Alla våra resursstarka elever försvinner… Vi får en koncentration av resurssvaga elever… 

det finns ingen som kan tända gnistan i klassrummet liksom. Men det här är ju en 

mottagningskola, vilket innebär att många av våra elever är nya i landet.” (Rektorn, 

Caesarskolan) 

 

Citatet ovan visar hur elev utflödet påverkar skolorna negativt. Rektorn menar att elever i stor 

utsträckning påverkar varandra. Om man har en blandning av högpresterande och 

lågpresterande elever skapas någon form av balans i klassrummet. De högpresterande 

eleverna anses ha positiv inverkan på sina kamrater och höjer tempot och nivån på 

undervisningen. När de lämnar byter skola blir situationen i klassrummet dyster. Som rektorn 

uttrycker det, ”det finns ingen som kan tända gnistan i klassrummet”. Vidare fortsätter rektorn 

att förklara uppgivet att skolan är en mottagningskola och att de har de elever de har. Eleverna 

har de egenskaper och bakgrund som de har vilket skolan inte kan påverka.. Det upprepas i 

intervjun med Ceasarskolans rektor och de offentliga dokumenten att elevernas svårigheter 

beror på dåliga språkkunskaper. Eleverna har inte tillräckliga svenskakunskaper för att 

tillgodogöra sig ämneskunskapen. De erbjuds heller inte handledning eller undervisning på 

sitt språk eftersom det inte finns tillräckligt kompetenta modersmålslärare att anställa. 

 

Som det föregår av skolans arbetsplan, framstår Philipskolan som en skola av hög kvalitet 

med stora ambitioner. Skolan verkar ha goda ekonomiska, individuella och flexibla 

förutsättningar för att främja elevernas skolgång. Arbetsplanen ge ett intryck av skolan som 

väl organiserad och målinriktad. De tydliga kunskapsmålen beskrivs i arbetsplanen stämmer 

dock inte lika lätt att omvandla till handling. Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 

Philipskolan visar att verksamheten uppvisar stora brister. Den konstaterar bland annat att 

rektorn har ambitioner för att förbättra skolresultaten som vilar på styrdokumenten men att 

rektorn misslyckas med att förankra detta hos personalen. Kritik riktas mot lärarnas 

förhållningssätt gentemot eleverna. Det framgår i rapporten att lärarna inte utgick från 

elevernas erfarenheter i undervisningen och att målen var för otydliga.  

 

Rektorn i Ceasarskolan uttryckte svårigheterna att jobba med gruppen nyanlända på grund av 

språk barriärer. Hon tyckte att gruppen krävde särskild kompetens och resurser som skolan 
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inte hade. Hon beskrev diagnoser, kommunikationsbrist och uttryckte frustration över att inte 

kunna ge rätt stöd vid rätt tid. Vid ett tillfälle frågade hon mig om tips om hur man skulle 

jobba med den här målgruppen.  

 

Under en granskning av Philipskolan kom Skolinspektionen i kontakt med lärare som ansåg 

elevernas utländska bakgrund som ett hinder för lärandet. Detta är i linje med vad som 

framgår i tidigare forskning om svenska skolan (Lahdenperä 1997; Runfors 2003; Bunar 

2004, 2009; Elmroth 2010; Kallstenius 2010). Det framgår också i rapporten att de flesta 

lärare inte heller var medvetna om att undervisningens kvalitet vilket haravgörande roll för 

elevernas måluppfyllelse enligt rapporten och tidigare forskning. Vidare skriver 

Skolinspektionen att lärarna på skolan upplevde skolan som annorlunda i negativ bemärkelse. 

De menade att eleverna på grund av deras kulturella och sociala bakgrund inte kan förväntas 

att prestera lika bra som svenska elever. 

 

Granskningen visade även att vissa elever aktiverades i klassrummet, men att det förekom att 

elever satt passiva under hela lektionen utan att läraren märkte det. Vissa satt och lyssnade på 

musik, andra satt tysta och väntade på hjälp under hela lektionen medan läraren var upptagen 

med andra stökiga elever. Corten & Dronkers (2006) skriver att en god disciplin och lugn 

klassrum miljö främjar inlärning. De skriver vidare att det är vad som kännetecknar privata 

och bidrar till deras goda resultat. Under lektionsbesöken noterade Skolinspektionen att 

lärarna inte förklarade syftet eller målet med lektionerna. Lektionerna hade ingen början eller 

slut och eleverna fick gå hem betydligt tidigare än vad schemat avsåg. Monroe (2005) hävdar 

att det är av stor betydelse att eleverna är medvetna kriterierna och att undervisningen börjar i 

tid och slutar i tid. Lärarledd undervisning är också något hon talar varmt om. Rapporten visar 

dock att eleverna ägnade mycket tid åt individuellt arbete. De fick läsa till sig information 

från internet men uppmuntrades inte till källkritik. Det förekom inga som helst reflektioner 

eller diskussioner framhålls det. Det bekymmersamma enligt Skolinspektionen var att en 

lärare hjälpte eleverna genom att fylla i rätt svar åt dem utan att förklara vad de har gjort för 

fel. Enligt Skolinspektionen var det tydligt att eleverna inte begrep undervisningen alls. Det 

var rörigt och ostrukturerat i klassrummet. Läraren förbisåg detta och fortsatte hjälpa eleverna 

att fylla i rätt svar utan att de förstod vad de gjorde. Uppgifterna blev gjorda med lärarens 

assistans och när de blev klara fick eleverna gå hem trots att lektionen inte var slut. Klasserna 

var små och lärartätheten stor men trots detta var undervisningen inte individanpassad. 

Arbetsmetoderna varierade inte heller. Förutom klassrumsbesöken utförde Skolinspektionen 
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även intervjuer med lärarna. Elevernas bakgrund betraktades av lärarna som högst 

problematisk. Vidare kan tilläggas att Philipskolan inte längre existerar på grund av 

nedläggning. 

Diskussion 

Den här studiens intention var att öka förståelsen för rektorers ansträngningar och utmaningar 

när det gäller arbetet med resultatförbättring. Av den tidigare svenska forskningen inom 

området samt mina resultat att bedöma har svenska skolan stora utmaningar men också stor 

potential för utveckling. De framgångsfaktorer som lyfts fram i den tidigare forskningen där 

man betonar visioner, höga förväntningar och höga krav tycks saknas i de socialt tunga 

skolorna. Då den internationella tidigare forskningen har fokuserat mest på USA och andra 

stor makter som skiljer sig från Sverige i många avseenden. Därför kan man tycka att det är 

orimligt att jämföra dessa skolsystem. Jag vill ändå hävda tvärtom, att om länder som USA 

med enorma brutala sociala klyftor lyckas vända på sina skolresultat genom att tillämpa dessa 

teorier borde det vara värt att pröva även i Sverige. Forskningen är entydig. Socioekonomiska 

bakgrundsfaktorer påverkar elevprestation, men de går att utjämna med rätt strategi och 

ledarskap (Monroe 2005). Kan man vända skolresultaten i New Yorks mest utsatta områden 

är det troligen möjligt att göra det i Stockholmsförorter. Detta kräver dock att man som 

tidigare forskning uppmanar lyfter blicken från klassrummet och stärker skolledarskapet 

(Halinger & Heck 2002; Cheng 2002; Monroe 2005; Robinson 2007). 

 

Internationell forskning betonar vikten av ett aktivt skolledarskap som utövas i nära samarbete 

med lärarlaget. Studiens resultat visar dock att detta lyser med sin frånvaro i svenska skolan. 

Att rektorerna gör klassrums besök är fortfarande främmande och ovanligt. Det framgår inte 

heller i resultaten hur rektorerna stödjer lärarna att förbättra sina undervisningsmetoder så 

som forskningen betonar Monroe (2005) och Robinson (2007). Detta gäller både de 

högpresterande och de lågpresterande skolorna.  Noralundskolan och Wilhelm Mobergskolan 

betonar dock vikten av behöriga lärare men inget konkret kring fortbildning och handledning 

framgår. Detta kan innebära att kraven på lärarna är höga men att de tycks sakna det stöd som 

krävs för att göra ett gott arbete. I de socialt utsatta skolorna framgår det att alla lärare 

fortbildas i svenska som andraspråk. Elmroth (2010) beskriver dock lärare som undervisar i 
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svenska som andraspråk är hårt belastade och oftast saknar stöd från övriga kollegor. Hon 

skriver också modersmålslärarna inte inkluderas i kunskapsorganisationen och att deras 

kompetens underskattas. När det gäller svenska som andraspråk undervisning finns det inte 

heller tillräcklig med forskning som visar dess effekt Bunar (2004, 2009). 

 

Forskningen visar att en skicklig skolledare arbetar mål och resultatorienterad tillsammans 

med sina medarbetare (Schomker 1999). Eftersom rektorn har det övergripande ansvaret för 

att undervisningen håller god kvalitet måste det i varje skola skapas tydliga mätbara och 

uppföljningsbara rutiner vilket saknas i många skolor enligt (Skolinspektionen 2010, 

Schomker 1999; Monroe 2005; Robinson 2007). Rektorn måste dessutom ha insyn i lärarnas 

undervisningsmetoder (Monroe 2005) vilket brister i hos många skolledare i Sverige 

(Skolinspektionen 2010). Forskningen visar att skolor som uppvisar goda resultat i högre 

utsträckning än andra skolor har ett starkt, synligt och tydligt ledarskap (Kleine-Kraft 1993; 

Halinger & Heck 2002; Cheng 2002; Monroe 2005; Robinson 2007). Det innebär att rektorn 

gör klassrumsbesök för att beskåda den undervisning som bedrivs där och för att få en 

övergripande bild av verksamheten. För att kunna utveckla verksamheten krävs en ständig 

dialog med lärarna om skolresultaten och effektiva undervisningsmetoder (Robinson 2007). 

Detta kräver en kontinuerlig insyn och utvärdering av goda pedagogiska metoder hos lärarna. 

Elevens resultat och inlärningskapacitet måste ständigt vara i fokus (ibid.). Utifrån det som 

framgår av mina resultat och Skolinspektionens granskningar är det sällsynt med synligt 

skolledarskap i Sverige. Rektorn håller sig vanligtvis på kontoret, bedriver det administrativa 

och har stor tilltro till lärarna. För att förbättra skolresultaten måste det här traditionella 

skolledarskapet brytas och rektorer börja utöva undervisningsnära skolledarskap (Schomker 

1999; Cawelti 1999a; Monroe 2005; Robinson 2007).  

 

Alla parter i skoldebatten är idag överens om att den svenska skolan är i kris och förslag på 

åtgärder varierar kraftigt beroende på debattörens ideologiska övertygelse. En del pekar på 

kommunaliseringen som boven i dramat och andra klandrar det fria skolvalet (Richards 2004; 

Böhlmark & Lindahl 2012). Spekulationerna och åsikterna är många och går isär. 

Skoldebatten är bred och berör många men det är på fullast allvar dags att vidta åtgärder för 

att vända skolresultaten. Resultaten av denna studie visar precis som tidigare forskning, att 

fokus måste ligga på ledarskapet och kunskapsmätningar mer än vad som gjorts tidigare. 

Rektorerna på lågpresterande skolor har större utmaningar men med rätt ekonomiska 
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incitament, handledning och kompetensutveckling har de större möjlighet att åstadkomma 

positiv förändring. 

 

Det är ytterst viktigt att identifiera och fånga upp elever som har svårigheter i tidigt skede 

(Monroe 2005). En fungerande skolgång handlar om mer än uppfyllda resultat, det handlar 

om möjligheten till ett stabilt vuxen liv med goda livsvillkor. Skolan är den ytterst viktigaste 

sociala skyddsfaktorn och rektorer i alla skolor bör anstränga sig och sträcka sig på tårna för 

att säkerställa att deras elever uppfyller målkraven. Varje elev som misslyckas med sin 

skolgång är en förlust för individen men också ett stort samhällsproblem. Utan fungerande 

skolgång riskerar man att hamna i ett stort utanförskap då kompetensen och kraven på 

arbetsmarknaden är höga. Den som inte har en fungerande skolgång bakom sig hamnar med 

största sannolikhet i fattigdom och misär. Att inte vidta, de nödvändiga åtgärder och 

investeringar som krävs, för att stärka skolan kommer således att vara oerhört kostsamt för 

samhället på sikt. Varje skola, oavsett bostadsområde eller drivform har skyldighet att erbjuda 

eleverna en bra utbildning och möjligheter att erövra kunskaper utifrån sina förutsättningar 

(Skawonius 2007). Rektorn bör tillsammans med lärarna hitta effektiva arbetsmetoder som 

främjar elevernas prestationer. Kompetensutveckling för lärarna och goda samverkansformer 

med andra samhällsaktörer är viktiga komponenter för att åstadkomma en positiv förändring, 

enligt Cawelti (1999a) och Robinson (2007). Detta anser jag, är särskilt viktigt när man jobbar 

med elever i socialt utsatta områden. Skolan bör ha ett nära samarbete med näringsliv och 

universiteten för att inspirera och motivera elever som oftast saknar förebilder (Runfors 

2003).  

 

Något som kan utgöra ett problem och försvåra ett starkt, tydligt och effektivt skolledarskap i 

svenska skolan är konsensus och konflikträdsla enligt skolinspektionen. Det är ovanligt att en 

rektor, för en diskussion med en lärare om dennes arbetsmetoder även om den är bristfällig. I 

rapporten framgår det, att det är för känsligt, att dra paralleller mellan dåliga studieresultat 

och lärarnas undervisningsstil. Det hävdas även att vissa rektorer saknar den insyn som krävs 

för att bemöta de behov och utmaningar som finns på en övergripande nivå i verksamheten. 

Utifrån den offentliga dokumentation som finns tillgänglig om Philipskolan t.ex. framstår 

skolan som en organiserad skola med hög kvalitet. Skolinspektionens granskningsrapport talar 

dock emot detta.  Skolans marknadsföring som framhäver deras förträfflighet stämmer inte 

riktigt överens skolinspektionens observation. Skolinspektionen upptäckte allvarliga 

missförhållanden i Philipskolan som anses hämma elevernas lärande och möjlighet att uppnå 
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kunskapsmålen. Det framgår i rapporten att lärarnas förhållningssätt gentemot elever med 

utländsk bakgrund brister t.ex. Elevernas bakgrund uppfattas som hinder i undervisningen. 

Undervisningen beskrivs som undermålig, miljön stökig och kraven låga i rapporten. Trots 

detta fortsatte rektorn att stoltsera deras överlägsenhet när det gäller arbete med elever med 

utländsk bakgrund i deras marknadsföring. Här borde rektorn kanske implementera ett 

transformerande ledarskap för att skapa ett demokratiskt förhållningssätt med hög 

måluppfyllelse (Bass 1985; Kotter 1996).  

 

De lågpresterande skolorna får ett socioekonomiskt anslag eftersom de har större utmaningar, 

men resultaten visar att det finns även problem som är av organisatorisk- och attitydmässig 

karaktär. Lärarna lägger för stor vikt vid att lära ut” svensk specifika” kunskaper istället för 

att fokusera på ämneskunskaper (Runfors 2003; Bunar 2004, 2009; Kallstenius 2010). 

Elevernas egna erfarenheter, traditioner, kultur underskattas (Skolinspektionen 2010; Runfors 

2003; Kallstenius 2010). Att eleverna kommer från icke studievana hem med andra traditioner 

sätter sin prägel på alla offentliga dokument som finns tillgängliga för både Ceasarskolan och 

Philipskolan. Det kan kanske förklara varför man sänker takten och kraven i undervisningen 

samt förväntningarna på eleverna i mångkulturella skolor. De förväntas att prestera sämre än 

elever från studievana hem. Detta är dock tvärtemot tidigare forskningens framgångsfaktorer. 

Forskning om skoleffektivisering visar att positiva förväntningar och höga kunskapskrav 

höjer motivationen (Bunar 2009). Den betonar att skolor med låg måluppfyllelse ska granska 

verksamheten och ta fram en genomgripande strategi för att höja resultaten. Att rektorn 

tillsammans med lärarna måste utveckla en effektiv kunskapsorganisation där utveckling, 

utvärdering och uppföljning av undervisningen är centrala (Robinson 2007) I varje skola bör 

det finnas handledning för lärarna kring undervisningens didaktik och metodik (Monroe 

2005). Alla rektorer bör ha insyn i undervisningens utformning och struktur och av resultaten 

att bedöma bör kanske ansvarsfördelningen mellan lärare och rektorer tydliggöras ytterligare i 

läroplanen. För elever som är nyanlända är det ytterst viktigt att fokus hamnar på 

undervisningens kvalitet och hur den ska begriplig göras snarare än individuella 

bakgrundsfaktorer. Skolan har ett kompensatoriskt ansvar och att sänka kraven och 

förväntningarna går tvärtemot det ansvaret, enligt Bunar (2009) och Kallstenius (2010). 

Modersmålslärarna bör dessutom integreras i lärarlaget och deras kunskap bör värdesättas och 

tas tillvara på av skolledarna (Elmroth 2010). 
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Ett skickligt skolledarskap innebär ett omvandlande och strategiskt ledarskap (Hallinger & 

Heck 2002 ). Ett gott skolledarskap innebär förmågan att vidta åtgärder och att agera kraftfullt 

för att möta såväl interna som externa utmaningar (ibid.). En framgångsrik skolledare utmärker 

sig genom att denne vågar bryta det traditionella ledarskapsmönstret och effektiviserar (Monroe 

2005). Skickliga skolledare ifrågasätter de vanliga undervisningsmetoderna som inte fungerar 

samt motiverar och inspirerar sina medarbetare till ständig utveckling och resultatförbättring 

(Schomker 1999). Det är även av stor relevans att en rektor har kunskap om globala 

förändringar och kan implementera relevanta inspel från aktuell forskning (Caldwell & Spink 

1998). Min intention med denna studie är att öka förståelsen för rektorernas ansträngningar att 

höja skolresultaten samt identifiera de utmaningar som finns i skolvärlden. Studien visar som 

tidigare forskning beskrivit att kraven som rektorer har på sig är komplex och 

flerdimensionell (Cheng 2002). Det ska byggas upp ett varumärke, lanseras effektiva 

pedagogiska arbetsmetoder och byggas upp förtroendefulla relationer med lokalsamhället. 

Detta kräver en hög innovativ och kreativ förmåga från rektorns sida men också förståelse för 

uppdragets komplexitet från allmänhetens sida .  
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