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Inledning 

• Idag är huvudsaken att berätta om vår studie om framgångsrika 
skolor 

• Men jag avslutar med en reflektion kring resultaten som landar i 
en policyrekommendation …. 

• … som i sin tur bryggar över till eftermiddagen med Elisabet 
Nihlfors 



    

      

   

        

Bakgrund till studien 

• Fallande kunskapsresultat och minskad likvärdighet 

• Betydelsen av vilken skola eleven går på har ökat 

• Orsaker och lösningar? 

• Forskningsprojekt med fokus på hur skolor organiserar sitt inre 
arbete 



   

       

     

  

• Forskning om skolframgång (educational effectiveness) 

• Från fokus på eleverna själva till fokus på skolans betydelse 

• Två traditioner: skoleffektivitet och skolförbättring 

• Systematiska jämförelser saknas 



  

   

       

       

      

Vår studie 

• Skolor som lokala organisationer 

• Jämförelser mellan framgångsrika och icke framgångsrika skolor 

• Hur har skolorna organiserat det inre arbetet? 

• Grundantagande: Att skolor utvecklar specifika institutionella 
profiler 



      
   

     

     
         

• Val av skolor mot bakgrund av deras resultatutveckling under 
perioden 1998-2011 (medelvärdesförändring i meritvärde) 

• Hänsyn har tagits till elevens migrationsbakgrund och 
föräldrarnas utbildningsnivå 

• Kompletterande information från Skolinspektionen, media, 
hemsidor för att validera data och identifiera ”jämförbara par av 
skolor” 



 Storstadsområden Icke 
storstadsområden 

Positiv  
resultatutveckling  Aspskolan  +  1,75 Cikoriaskolan +  2,07 

Bokskolan  +  1,44  Daggrosskolan  +  1,82  

Negativ Ekskolan – 1,81 Granskolan – 1,46 
resultatutveckling  Fläderskolan  – 1,16  Hasselskolan  – 1,32 



       

     
  

     
          

 

  

• 119 intervjuer med rektorer och lärare samt 
förvaltningschefer/motsvarande 

• Kartlagt den interna organisationen: ledningsfunktioner, lärares 
arbete, undervisningen 

• Identifierat kvaliteter som beskriver drag i organiseringen av 
verksamheten som vi tolkar som specifika för skolorna i den 
aktuella gruppen 

• Analyserat skolornas institutionella profiler 



            
            

     

           
             

    

De framgångsrika skolorna 

• Ledningen är  målinriktad  och  tydlig  och  kollektiv,  det  vill säga   
den  utövas av många  i kol legiet,  och  sker  i di alog  med  
förvaltningsledningen   

• Rektor: … min uppgift är att hävda målen, att vara lite jobbig när 
man försöker ta hörnen lite snävt, det vill säga att vakta vårt 
uppdrag, att hävda vårt uppdrag. 

• Lärare: … en rektor som vill någonting eller som har en vision 
och som talar om vad skolans mål ska vara och hur vi ska jobba 
för att komma dit. 



          
          

                
               

             
          

• Lärarnas arbete  kännetecknas av samarbete  och  deltagande  och  
av att  man  deltar  i kr itisk och  öppen  diskussion. 

• Lärare: Det är ett oerhört öppet klimat i klassrummet, prestigelöst, 
man är öppen för att ta tankar och idéer från varandra. 

• Lärare: Vi frågar så där, hur gör du med det här, hur skulle du göra om 
du fick in det här provat och det såg ut så här? Alltså vi frågar varandra 
väldigt mycket även om det inte är samma ämne men ändå liksom rent 
med praktiska saker, vi är rätt fram och ber om hjälp. 



             
            

          

        
          

  

• Undervisningen bedrivs utifrån  höga  förväntningarna  på  
eleverna  och  anpassas efter  vad  man  aktivt  har  tagit  reda  på  om  
elevernas förutsättningar  och  tidigare  resultat 

• Lärare: Vi jagar dem och ger dem nya chanser och vi ringer hem 
och vi skickar hem sammanfattningar att det här ska du läsa, vi 
bestämmer att du ska komma hit på tisdag och skriva det. 

• Bitr rektor: Eleverna vet precis vad som förväntas av dem, det är 
väldigt tydligt. Eleverna får höra samma sak från vare personal i 
vårt arbetslag. 



   
  

       

         

     

• Sammanfattningsvis kännetecknas de framgångsrika skolorna 
av samordning och samförstånd 

– gemensamma normer om samarbete och stöd mellan kollegor 

– gemensamma föreställningar om att elevernas lärande och resultat står i 
fokus 

– reglerna varierar (till omfattning och innehåll) 



            
 

De icke framgångsrika skolorna 
• Ledningen är  i st ändig  förändring  med  en  stor  omsättning  på  

rektorer.  Det  saknas en  välfungerande  dialog  med  
förvaltningsledningen. 

• Lärare: Första året jag jobbade här hade vi fyra rektorer på ett 
år. 



           
           
            

             

     

• Lärarna arbetar  oftast  ensamma  men  ibland  tillsammans med  
några  få  kollegor  eller  tillsammans i m indre  grupper.  Lärarna  tar  
ansvar  för  sitt  klassrum.  

• Lärare: Det var väl tänkt att man skulle ha schemalagda möten 
och så men det har inte blivit av. … Man ses väldigt sporadiskt, 
om det är någon fråga man skulle behöva ta upp så försöker 
man hitta någon tid, men det är inte så att det är organiserat. 

• Rektor: Alla håller lite på sitt. 



            

           
     

• Det  är  mycket  annat  som  tar  fokus vid  sidan  av undervisningen 
och  elevernas resultatutveckling,  och  man  lägger  stort  ansvar  på  
eleverna  själva  för  hur  det  går  i skol an. 

• Lärare: Var hittar vi tiden när vi ska göra så mycket annat? 

• Rektor: Det fanns inte en kultur bland lärarna där de tänkte sig 
att undervisningen kunde göra skillnad. 



   
   

            
 

     

    

• Sammanfattningsvis kännetecknas de icke framgångsrika 
skolorna av intresseskillnader och särordning 

– gemensamma normer om att ta ansvar för det egna klassrummet och sitt 
eget arbete 

– olika föreställningar om lärarnas och verksamhetens uppdrag 

– tydliga och bestående regler saknas 



         
     

          
         

       

Jämförelsen 

• Tydliga skillnader i inre organisering mellan de två typerna av 
skolor under den studerade perioden 

• På de framgångsrika skolorna har rektorn (eller en grupp lärare) 
stakat ut en färdriktning: identifierat mål för verksamheten som 
har kunnat vara styrande för det dagliga arbetet 



   

        
         

     
     

           
          

        

Elevernas lärmiljö på framgångsrika skolor: 

Eleverna möts av höga förväntningar, från lärare och rektorer. De 
vet vad som väntas av dem, såväl i lärandesituationen som i 
sociala sammanhang. De möts av liknande undervisningsupplägg 
över årskurs- och ämnesgränser. Elevernas utmaningar och 
möjligheter i lärandet är kända av fler i lärarkollektivet än dem de 
möter i klassrummet. Sammantaget skapar det en en stabilitet och 
kontinuitet i elevernas lärandemiljö som är gynnsam för lärandet. 



    

      
      

       
            

          
          

     

Elevernas lärmiljö på icke framgångsrika skolor: 

Eleverna möts av olika förväntningar från olika lärare. 
Undervisningsmiljöerna skiljer sig åt över stadie- och 
ämnesgränserna. De möts inte av samma höga förväntningar på 
vad de kan prestera och de kan inte vara förvissade om att deras 
utmaningar och möjligheter är kända av fler i personalen än dem 
de dagligen möter. De skapar en splittrad lärandemiljö där stort 
ansvar läggs på den enskilda eleven. 



  

         

     

        
    

  

Efter studien … 

• Enorm vilja att utveckla och förbättra på enskilda skolor 

• Hur-frågan måste ni svara på! 

• Rektorn beslutar om skolans inre organisation men för att 
förbättra måste ni arbeta tillsammans 

• Kunskapsuppdraget i fokus 



          
              

        

   

  

Det finns ingen ”quick fix”. Det tar flera år att förändra en 
skolkultur. Men vi är på god väg. Mitt mål är att skolan ska vara 

som ett självspelande piano där alla tar ansvar. 

Marika Andersson, rektor Lövgärdesskolan 

Chef & Ledarskap, 2016-08-26 



           
     

          
         

        

   
 

Det som lyste starkast med sin frånvaro var viljan – viljan att 
förändra och var och ens personliga ansvarstagande. 

De nyanställda lärarna fick redan vid intervjun veta vad som skulle 
krävas för att skolan skulle komma på fötter. Inga skönmålningar, 

och tydlighet i vad som förväntas, var vår devis. 

Anna Kern, rektor Gårdstensskolan 
Göteborgs-Posten, 2016-01-10 



  
   

         
    

      

Samarbete med fokus på kunskapsuppdraget – 
varför så svårt? 
• Huvudmännens och  skolornas ansvar  för  att  följa  upp  och  

utvärdera  verksamheten  har  betonats av staten  sedan  1980-
talet 

• Från input till output: i ett mål- och resultatstyrt system görs 
politiska prioriteringar mot bakgrund av verksamheters resultat 

• Mäts fel saker? Är NPM bara av ondo? 



         
        

          

        
           

• Forskning visar att samarbete är betydelsefullt för att skapa 
goda lärandemiljöer, men erfarenheten visar att det är svårt 

• Varför har vi inte lärt oss mer om hur vi ska göra? 

• Staten har givit huvudmän och skolans professionella ett stort 
lokalt ansvar, men är de redo att fullt ut ta ansvaret? 



   
   

  
       

   

Utmaningarna är stora ... 

• Lärarbrist och pedagogisk segregation 
• Ökad rörlighet bland rektorer 

• Luckor i läraryrkets kunskapsbas 
• Stora skillnader i kapacitet och förutsättningar hos olika 

huvudmän 

• Forskningen är svaren skyldiga 



          
          

       
 

• Varför ska staten ge lärarna makten över klassrummet när det 
finns lärare som inte har tilltro till den egna undervisningen och 
när forskningen inte kan förklara de fallande 
kunskapsresultaten? 



       

           
           

 

... men det finns lösningar 

• Tillit byggs underifrån genom mer forskning om skola och 
utbildning 

• Det är forskning som lärarkåren är med och producerar och som 
ger råg i ryggen att överväga och pröva olika lösningar i 
klassrummet 



Tack! 

maria.jarl@gu.se 
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