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Förord
Hur kan man förklara de skillnader som ﬁnns mellan skolor med avseende på
hur väl deras elever lyckas nå de nationella målen i skolan? Vad betyder skolans
verksamhet och resurser och vad betyder elevernas kön och bakgrund?
I denna publikation redovisas de viktigaste resultaten från utvärderingsprojektet ”Orsaker till variation i måluppfyllelse mellan skolor och kommuner”.
Den vänder sig till alla som arbetar med skolfrågor: lärare och rektorer såväl
som tjänstemän och politiker på både kommunal och statlig nivå. En utförligare redovisning som också tar upp metodologiska frågor och utgångspunkter
för undersökningen ges i fullängdsrapporten ”Om skolors olikheter och deras
betydelse för elevernas studieresultat” på www.skolverket.se.
En så stor och komplicerad fråga som orsaker till variation i måluppfyllelse
kan givetvis inte ges ett slutgiltigt svar genom en enstaka utvärdering. Skolverket arbetar vidare med frågan med andra material, metoder och speciﬁka fokus
i några projekt som kommer att rapporteras under 2006. En rapport med särskilt släktskap till denna är ”Vad händer med likvärdigheten i svensk skola?”,
vilken kan ses som en fördjupning och vidareutveckling av den statistiska
delstudien i föreliggande undersökning.
I den projektgrupp som arbetade med undersökningen ingick Åsa Bringlöv
(projektledare från april 2003 till augusti 2004), Moa Morin, Charlotte
Samuelsson, Marika Sanne (projektledare från september 2004) och Mattias
Sjöstrand. Claes Ericsson har som expert bistått med analys och granskning.
Därutöver har ett ﬂertal personer både inom och utom Skolverket läst och
bidragit med synpunkter på manuskript mm.
Projektgruppen vill rikta ett stort tack till de elever, lärare, förvaltningschefer och skolpolitiker som deltagit i undersökningen!

Stockholm i december 2005
Staffan Lundh
Avdelningschef
Utredningsavdelningen
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Inledning

1. Inledning
I denna skrift sammanfattas de viktigaste resultaten från utvärderingsprojektet
ORVAR, Orsaker till variation i måluppfyllelse mellan skolor. Skriften vänder sig
till alla som är intresserade av skolfrågor, men särskilt till lärare, rektorer och
kommunernas skolpolitiker och tjänstemän. En utförligare redovisning av projektet ges i rapporten ”Om skolors olikheter och deras betydelse för elevernas
studieresultat” som ﬁnns tillgänglig på Skolverkets hemsida.
Ursprunget till projektet är regeringens allmänna och ﬂeråriga uppdrag till
Skolverket att öka kunskapen om ”orsakerna bakom variationer i måluppfyllelse mellan olika huvudmän och skolor.”1 Utvärderingsverksamheten ska härvidlag ”öka kunskapen om sambanden mellan lokalt beslutade förutsättningar
(resurser, organisation m.m.) och resultat” samt ”om hur kön, etnicitet och
social bakgrund förhåller sig till resurstilldelning och resultat.”2 Eller enklare
uttryckt:
Hur kan man förklara de skillnader som ﬁnns mellan skolor med avseende på
hur väl deras elever lyckas nå de nationella målen i skolan? Vad betyder skolans
verksamhet och resurser och vad betyder elevernas kön och bakgrund?
Detta är en stor fråga. I den här undersökningen fokuseras särskilt den senare delen av grundskolan (årskurs 6–9) och fallstudien är begränsad till kommunala skolor. Trots denna avgränsning ges inget slutgiltigt och uttömmande
svar på frågan. Skolans värld är alltför komplex och mångskiftande för det.
Projektet bidrar ändå till kunskapen på området med hjälp av de empiriska
resultaten från två delstudier.
Den första delstudien är statistisk och beskriver vissa generella mönster som
gäller för de svenska skolorna som helhet. Här används uppgifter om alla elever i årskurs 9 under fem år i följd. Två huvudsakliga frågeområden behandlas:
• Hur stora är skillnaderna i måluppfyllelse mellan skolor? Har de ökat eller
minskat de senaste sex åren? Hur stora är skillnaderna i måluppfyllelse mellan kommunerna?
• En del av skillnaderna mellan skolorna beror på att deras elever har det olika
väl förspänt genom sin uppväxt, sin sociala miljö mm. Hur ser dessa samband mellan bakgrund och studieresultat ut? Har klassbakgrunden samma
betydelse på alla skolor eller varierar det? Har utländsk bakgrund och kön
samma effekt överallt? Är det bara elevens egna förutsättningar som har
betydelse, eller spelar det också en roll vilken bakgrund skolkamraterna har?
1
2
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Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens skolverk.
Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens skolverk.
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Den andra delstudien är en fallstudie, dvs. vi har närmare undersökt ett litet
antal skolor med hjälp av intervjuer, dokument och en mindre enkät. De skolor vi undersöker är sådana som i någon mån bryter mot de nationella mönster
som redovisas i den statistiska delstudien. Fallstudiens frågor kan sammanfattas
såhär:
• Vad i dessa skolors verksamhet kan förklara skillnader mellan dem med
avseende på hur väl deras elever lyckas nå målen?
• Fungerar olika typer av verksamhet med olika elevsammansättning, eller
är det samma ”framgångsfaktorer” som gör sig gällande i skolor med olika
upptagningsområden?3
I fallstudien fokuseras sålunda skolornas inre arbete, deras organisation, resurser och annat – dvs. sådant som i princip kan påverkas och förändras, snarare
än bakgrundsförutsättningar som utländsk bakgrund, socioekonomiska förhållanden och kön. Orsakerna till skillnader i måluppfyllelse mellan skolor kan
ligga både i deras elevsammansättning och i hur skolorna arbetar. Förenklat
kan vi säga att medan den statistiska delstudien behandlar elevernas kön och
bakgrund som orsak, fokuserar fallstudien skolan som orsak.
För att kunna undersöka skillnader i måluppfyllelse och vad de beror på,
måste man förstås kunna mäta eller bedöma måluppfyllelsen. Med ”måluppfyllelse” menar vi här uppfyllelsen av de mål som anges i läroplan och kursplaner och som kommer till uttryck i elevernas utveckling, prestationer och
förhållanden på skolan. De nationella målen för den svenska skolan är inte av
den karaktären att uppfyllelsen av dem fullt ut kan mätas med standardiserade
test som gör alla elever rättvisa. I normalfallet kräver de istället en initierad och
kvaliﬁcerad bedömning av varje enskild elev. Detta innebär att bedömningar
av måluppfyllelsen i hela skolor eller hela skolsystem från nationell nivå alltid
innehåller osäkerheter. I den här studien har vi kombinerat meritvärde – alltså
betyg i årskurs 9 – med andra mått och uppgifter om måluppfyllelse. Hur
vi har resonerat och gått tillväga redovisas mer utförligt i den långa rapporten
”Om skolors olikheter och deras betydelse för elevernas studieresultat” på
www.skolverket.se. Här presenteras i första hand resultaten av undersökningen.
Rapporten är upplagd så att vi först redovisar resultaten från den statistiska
delstudien och därefter fallstudien. Avslutningsvis sammanfattas och kommenteras resultaten från bägge delstudierna.

3

Med en skolas ”elevsammansättning” menar vi i studien vilka elever som går på skolan i meningen
andelar elever från olika socioekonomiska förhållanden, andelar elever med utländsk bakgrund och andel
ﬂickor och pojkar.
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2. Skillnader i måluppfyllelse – generella mönster
2.1 Hur stora är skillnaderna mellan skolor och mellan kommuner?

Bilden av hur stora skillnaderna mellan landets skolor är, beror på vilket mått
vi väljer att använda. I det här avsnittet går vi i tur och ordning igenom minmax-måttet, standardavvikelsen och mellanskolsvariationen som mått på
skillnader i måluppfyllelse mellan skolor. Vi beräknar också skillnaden mellan
kommuner med ett mått.
I Sverige ﬁnns drygt 1 200 grundskolor med årskurs 9. Diagram 1 visar hur
de fördelar sig med avseende på skolans genomsnittliga meritvärde år 2004.4
Diagram 1.
Grundskolornas fördelning
efter genomsnittligt
meritvärde år 2004.
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Med ett min-max-mått anger vi skillnaden mellan de två skolorna i ytterkanterna, längst ut i fördelningens ”svansar”. Skolan med det lägsta värdet år 2004
hade 27 poäng i genomsnittligt meritvärde, medan skolan med det högsta
genomsnittliga meritvärdet låg på 310. 160 meritvärdespoäng motsvarar betyget Godkänt i elevens 16 bästa ämnen, medan 320 poäng innebär Mycket väl
godkänt i de 16 bästa ämnena.

4

För en enskild elev räknas meritvärdet ut genom att betygen omvandlas till betygspoäng och summan
av elevens 16 bästa betyg beräknas. Därefter kan t.ex. en skolas genomsnittliga meritvärde beräknas.
Poängsättningen sker enligt följande: Godkänd = 10, Väl godkänd = 15 och Mycket väl godkänd = 20.
På en skola där alla elever har godkänt i sina 16 bästa ämnen blir sålunda det genomsnittliga meritvärdet
160 poäng.
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Med min-max-måttet ser skillnaderna alltså mycket stora ut. Men i diagrammet framgår att ganska få skolor utgör de extrema svansarna, medan de
ﬂesta av landets skolor placerar sig i de mittersta staplarna. Om spridningen
mäts som standardavvikelse, ligger den runt 35 meritvärdespoäng. Det innebär
att ungefär 70 procent av skolorna har mellan 185 och 224 meritvärdespoäng.
Dessutom är många skolor i diagrammets vänstra svans ytterligt små. Av skolor med ett genomsnittligt meritvärde under 100 har bara en skola mer än 15
elever.
För att få perspektiv på skillnaderna mellan skolor måste dessa också ställas i relation till skillnaderna mellan eleverna. Hur stor andel av den totala
variationen – alla skillnader – i måluppfyllelse utgörs av variation på skolnivå,
alltså mellanskolsvariation? I vår studie har ﬂera mått på måluppfyllelse använts. I diagram 2 presenteras variationen mätt med genomsnittligt meritvärde
och resultat på olika former av prov. Det är dels nationella prov i matematik,
engelska och svenska och dels resultat från några delprov i en studie av svenska
elevers kunskaper i och om demokrati. Diagrammet är också kompletterat
med motsvarande resultat i matematikproven från den internationella PISAstudien.
Inomskolsvariation

Diagram 2.
Inomskolsvariation och
mellanskolsvariation med
olika mått på måluppfyllelse.
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Diagrammet visar att de olika måtten ger ett likartat resultat: mellanskolsvariationen utgör omkring åtta till tio procent av den totala variationen. Det är den
klart mindre delen, medan inomskolsvariationen, alltså variationen inom skolor mellan elever, utgör den klart största delen. Att cirka 90 procent av skillnaderna i meritvärde ﬁnns inom skolor snarare än mellan dem, betyder enkelt uttryckt att på de ﬂesta skolor ﬁnns elever som lyckas mycket bra och elever som
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inte gör det. Jämfört med många andra länder är Sveriges mellanskolsvariation
ganska låg.5
Den mellankommunala variationen – skillnaderna mellan kommunerna
– utgör lite mindre än en procent av den totala variationen i meritvärde, dvs.
mycket lite.
2.2 Skillnader mellan skolor – förändring över tid

Mellanskolsvariationen har troligen ökat något sedan 1998, då den första elevkullen som ﬁck kunskapsrelaterade betyg lämnade grundskolan. Om det genomsnittliga meritvärdet används som mått ser vi en kontinuerlig ökning från
7,10 procent det året till 9,07 procent år 2003. Även när vi viktar skolorna för
elevantal eller undersöker variationen endast bland de kommunala skolorna,
kan denna trend mot en svag ökning av mellanskolsvariationen avläsas. Resultaten i den senaste PISA-studien (2003) jämfört med samma undersökning år
2000 visar också på en ökad mellanskolsvariation – från 7,6 procent till 10,5
procent med avseende på resultaten i matematik. Resultaten på de nationella
proven uppvisar dock inte detta mönster (här har vi dock bara uppgifter för
åren 1999–2001 respektive 2002).6
2.3 Hur meritvärdet varierar med elevernas bakgrund och kön

En orsak till skillnader i måluppfyllelse mellan skolor och kommuner är att
eleverna i dem har olika förutsättningar i termer av sociala och ekonomiska
förhållanden, kön och utländsk bakgrund och att skolorna inte lyckas kompensera (fullt ut) för dessa förutsättningar. Bakgrundsfaktorer av detta slag
”förklarar” (dvs. visar ett statistiskt samband med) tillsammans ungefär hälften
av skillnaderna mellan skolorna.

5

6

Skolverket 2004: PISA 2003. Svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt
perspektiv. Resultaten i koncentrat. Sammanfattning av rapport 254. Fritzes, Stockholm. – PISA är en
internationell jämförande studie där elever i OECD-länderna undersöks med avseende på deras förmågor
i matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning. Den genomsnittliga mellanskolsvariationen i OECD är 33 procent, vilket innebär att Sveriges mellanskolsvariation är den fjärde lägsta i undersökningen. Jämförelsen kompliceras dock av att ländernas skolsystem skiljer sig åt.
Två andra trender under denna period kan vara av betydelse när det gäller att bedöma genomsnittligt
meritvärde som mått i detta avseende. För det första har betygsnivån ökat stadigt under perioden, och
det har till stor del skett genom att andelen MVG-betyg har ökat. Vi vet inte om detta faktiskt avspeglar
en ökad måluppfyllelse. En förklaring som framförts är att lärarna successivt har blivit säkrare i sin
betygssättning jämfört med den allra första tiden med det då nya kunskapsrelaterade betygssystemet.
Nationella kriterier för MVG-betyget tillkom inte förrän ett par år efter införandet av det betygssystemet.
Somliga hävdar att det skett en ”betygsinﬂation”, kanske till följd av de incitament som blir följden av att
valfrihet på skolområdet kombineras med att meritvärdet används som mått på skolans kvalitet. En andra
trend under perioden är att ett ökande antal elever har placerats i särskola istället för grundskola. Det är
därför en allt mindre del av varje årskull som ingår i den ovan presenterade statistiken.

12 VAD GÖR DET FÖR SKILLNAD VAD SKOLAN GÖR?

Bakgrundsfaktorerna får ett genomslag framför allt på individnivån, dvs.
de enskilda elevernas förutsättningar gör det mer eller mindre sannolikt att de
får höga betyg. I vissa fall får de också effekt på skolnivån, dvs. även andelen
elever på skolan med mer eller mindre gynnsamma förutsättningar (i detta
avseende) ökar elevernas statistiska sannolikhet att få höga betyg. De olika bakgrundsfaktorerna får vidare ett olika starkt genomslag i skolor med olika typer
av elevsammansättning. I den här studien har vi använt en statistisk modell
kallad ﬂernivåanalys, eftersom man med den kan mäta effekter på ﬂera nivåer
samtidigt. Nedan går vi igenom de tre nämnda bakgrundsfaktorernas samvariation med måluppfyllelsen och hur den statistiska effekten varierar mellan
olika skolor. I denna del används meritvärde som mått på måluppfyllelse.
Föräldrarnas utbildningsnivå har ett starkt samband med barnens meritvärden: ju längre utbildning föräldrarna har, desto större sannolikhet att barnen
har höga betyg. Styrkan i detta samband varierar mellan skolorna, men inte så
mycket. Utbildningsnivån har också en effekt på skolnivå. Oavsett bakgrund
kan elever förväntas få högre meritvärde på skolor där den genomsnittliga utbildningsnivån är hög. Detta innebär att den socioekonomiska segregationen
mellan skolor i viss mån förstärker de skillnader som de individuella förutsättningarna ger upphov till. Denna effekt på skolnivå verkar ha ökat under de
senaste fem till sex åren.
Kön har ett samband med elevernas meritvärden på så sätt att ﬂickor i
genomsnitt får bättre betyg än pojkar. Könsskillnaden ser i stort sett likadan
ut i alla sociala grupper. Detta samband varierar mer mellan olika skolor än
sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och meritvärden. Kön får inget
nämnvärt genomslag på skolnivå; dvs. andelen ﬂickor har ingen självständig
effekt på elevernas meritvärden.7
Utländsk bakgrund – dvs. om eleven själv eller hans/hennes båda föräldrar
är födda utomlands – har en genomsnittligt svagare och mer varierande effekt
på elevernas meritvärden. Sambandet varierar alltså mycket mer mellan olika
skolor än effekten av kön och utbildningsbakgrund gör. Elever med utländsk
bakgrund är en mycket olikartad grupp och det gäller också hur väl de lyckas i
skolan. Det ﬁnns ett samband mellan utländsk bakgrund och socioekonomisk
ställning på så sätt att det är vanligare att elever födda utomlands har föräldrar

7

Det ﬁnns ett visst genomslag för andelen pojkar på skolnivå, men vid närmare betraktande kan det
hänföras till ett mindre antal skolor med enbart eller en mycket hög andel pojkar som har mycket
speciella förutsättningar. Det är t.ex. skolor i anslutning till §-12-hem eller skolor som speciﬁkt vänder sig
till elever som inte klarat av den vanliga skolan. Det vanliga är att andelen ﬂickor respektive pojkar inte
varierar så mycket mellan skolorna så det ﬁnns inte så mycket variation att ﬁnna ett samband i.
– På Skolverket pågår för tillfället ett projekt om könsskillnader i måluppfyllelse (KIM).
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med låg utbildning, föräldrar som är arbetslösa, föräldrar som inte bor ihop,
föräldrar som uppbär socialbidrag. Om man statistiskt kontrollerar för dessa
socioekonomiska bakgrundsfaktorer, visar det sig att det bara är i den grupp
av elever som anlänt till Sverige relativt sent – under skoltiden – som man kan
se en genomsnittlig självständig effekt av själva migrationsbakgrunden. I vårt
samhälle har människor med utländsk bakgrund genomsnittligt sett en sämre
socioekonomisk ställning. Det är i stor utsträckning detta som avspeglar sig i
de sämre meritvärdena för elever med utländsk bakgrund.8
Utländsk bakgrund har också ett visst genomslag på skolnivå. Det syns
dock bara för de skolor där nästan alla elever har utländsk bakgrund. Så höga
andelar innebär genomsnittligt lägre meritvärden för eleverna på sådana skolor,
oavsett om de själva har svensk eller utländsk bakgrund.
2.4 Hur mycket av skillnaderna i måluppfyllelse
beror på olikheter i skolors verksamhet?

Statistiken visar således att elevers förutsättningar i form av kön, föräldrars
utbildningsnivå och utländsk bakgrund i varierande utsträckning har betydelse
för skillnader i måluppfyllelse mellan olika skolor (och, men i lägre grad, mellan kommuner). Nästan hälften av skillnaden mellan skolors genomsnittliga
meritvärden kan hänföras till dessa bakgrundsfaktorer. Särskilt socioekonomiska förhållanden visar ett tydligt samband med måluppfyllelse mätt på detta
sätt. I vissa fall får skolornas elevsammansättning också en effekt på skolnivå,
såtillvida att elevers resultat påverkas av andra elevers utgångsläge och situation. Effekten av segregationen har troligen ökat något de senaste fem åren.
Samtidigt kan vi konstatera att mellanskolsvariationens andel av den totala
variationen mellan elever inte är särskilt stor. Den har troligen ökat något under de senaste fem åren, men uppgår ändå inte till mer än knappt en tiondel.
De mesta skillnaderna mellan elever ﬁnns alltså inom skolorna, inte mellan
dem.
Det betyder samtidigt att det är en ganska liten del av alla skillnader i
måluppfyllelse som kan förklaras med skillnader mellan skolor – vad man i
forskningen kallar ”skoleffekter”. Skoleffekter kan grovt delas in i effekter av
skolornas elevsammansättning och effekter av skolans verksamhet, så kallade
pedagogiska skoleffekter. Ett längre men mer adekvat uttryck är möjligen
”skolnivåeffekter”, eftersom det handlar om genomslag för faktorer på skolnivå. En liten mellanskolsvariation betyder små skoleffekter. Räknar man bort

8

För en genomlysning av betydelsen av utländsk bakgrund i svensk skola, se Skolverket 2004: Elever med
utländsk bakgrund Rapport till regeringen 1 oktober, 2004. Dnr 75-2004: 545.
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de skillnader i måluppfyllelse som kan hänföras till elevernas bakgrund och
kön återstår ungefär en tjugondel av den totala variationen i måluppfyllelse
mellan eleverna. Det är alltså i denna tjugondel som eventuella ”pedagogiska
skoleffekter”, dvs. skillnader i måluppfyllelse som beror på skolornas sätt att
arbeta, ryms.
Det är dock viktigt att inte förväxla skoleffekter i denna mening med vilken
inverkan skolan kan ha på elevernas måluppfyllelse. Man kan alltså inte dra
slutsatsen att skolan inte har någon större effekt på eleverna, av ﬂera skäl som
vi kortfattat redogör för i det följande.
Relativa och absoluta skoleffekter
Mellanskolsvariationen ger ett mått på de relativa skoleffekterna, skolors effekt
på eleverna jämfört med andra skolor. Mellanskolsvariationen blir liten också
om alla skolor har en stor positiv effekt på eleverna, så länge effekten är ungefär lika stor.
Skolnivån och lärarnivån
Ett andra skäl att inte förväxla mellanskolsvariationens storlek med utrymmet
för effekter av skolan, är att dessa effekter kan ﬁnnas på lärarnivå och klassnivå
utan att komma till uttryck på skolnivå. Variationen inom skolan behöver inte
bero på skillnader mellan individer, utan kan också bestå i skillnader mellan
klasser med olika lärare. I ett pågående projekt på Skolverket undersöks bl.a.
variation på gruppnivå med hjälp av data från det stora projektet Nationell
utvärdering av grundskolan –03.
Faktiska och potentiella skoleffekter
Det är också viktigt att notera att det förhållandevis lilla utrymme för pedagogiska skoleffekter som mellanskolsvariationen minus effekterna av elevsammansättningen ger intryck av, återspeglar de faktiska skoleffekternas ringa storlek
och inte de potentiella skoleffekterna. Det är med andra ord ett uttryck för
vad som görs nu och inte för vad som i princip är möjligt att göra. När det gäller
socioekonomiska faktorers samband med provresultat ﬁnns vissa internationella jämförelser. I de undersökningarna har Sverige tidigare legat något under
OECD-genomsnittet för sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och
prestation på proven.9 Effekten av socioekonomiska förhållanden på elevernas
provresultat har med andra ord varit lite mindre i Sverige än genomsnittet för

9

Skolverket 2001: PISA 2000. En sammanfattning. Särtryck av rapport 209. Liber, Stockholm, s. 17.

VAD GÖR DET FÖR SKILLNAD VAD SKOLAN GÖR?

15

länderna. I den senaste studien som gjordes 2003 var Sverige däremot genomsnittligt med avseende på betydelsen av socioekonomiska faktorer.10 Det ﬁnns
alltså länder där detta samband är svagare.
Generella mönster och enskilda fall
Slutligen är det viktigt att komma ihåg att mellanskolsvariationens tiondel av
den totala variationen beskriver det typiska, det generella mönstret. Samma sak
gäller betydelsen av skolors elevsammansättning i termer av olika bakgrundsfaktorer: det ger den generella bilden, det allmänna mönstret. Men det ﬁnns
förstås skolor som mer eller mindre avviker från detta mönster. Det är sådana
skolor vi har undersökt i fallstudien.

10

Skolverket 2004: PISA 2003. Svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt perspektiv.
Resultaten i koncentrat. Sammanfattning av rapport 254. Fritzes, Stockholm., s. 20.
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Orsaker till skillnader
i måluppfyllelse
– vilken karaktär har de?
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3. Orsaker till skillnader i måluppfyllelse
– vilken karaktär har de?
3.1 Fallstudien – en jämförelse av tre skol-par

Projektets andra delstudie utformades som en fallstudie där vi närmare undersökte sex skolors arbete, organisation och resurser. Utgångspunkten när vi valde fallskolorna var just de samband mellan bakgrund och kön å ena sidan och
studieprestationer å den andra som den statistiska studien påvisat. Eftersom vi
ville veta hur skolornas verksamhet i vid bemärkelse – arbetet med eleverna,
organisation, resurser, ledarskap etc. – påverkar måluppfyllelsen försökte vi så
långt möjligt jämföra skolor där eleverna har likartad bakgrund men där måluppfyllelsen är olika. Undersökningen är därför upplagd som en jämförelse av
tre skol-par, där förutsättningarna när det gäller elevernas bakgrund är lika för
varje par. Däremot är de tre skol-paren olika sinsemellan. Urvalet av fall illustreras med bilden nedan:

Vid urvalet användes meritvärde
som mått på måluppfyllelse. Därefter har detta mått kompletterats
med andra uppgifter om måluppfyllelse för att ge en bredare bild.

Föräldrar med hög
genomsnittlig
utbildningsnivå

Föräldrar med låg
genomsnittlig
utbildningsnivå

Föräldrarnas utbildningsnivå

Figur 1.
De valda fallskolorna.

Låg andel utländsk bakgrund

Hög andel utländsk bakgrund

"Plutoskolan"
– relativt hög måluppfyllelse

I denna kategori fann vi
inga jämförbara skolor där
den ena hade relativt hög
och den andra relativt låg
måluppfyllellse

"Marsskolan"
– relativt låg måluppfyllelse

"Plommonskolan"
– relativt hög måluppfyllelse

"Pionskolan"
– relativt hög måluppfyllelse

"Mandarinskolan"
– relativt låg måluppfyllelse

"Mimosaskolan"
– relativt låg måluppfyllelse

Andel utländsk bakgrund

Namnen på fallskolorna är ﬁngerade eftersom det intressanta för utvärderingsfrågan inte är bedömningen av enskilda skolor utan vilka lärdomar man kan
dra av studien i sin helhet. För enkelhetens skull har de tre fallskolor som har
relativt hög måluppfyllelse givits en namn på P, medan de tre fallskolor som
har relativt låg måluppfyllelse börjar på M.
Idén med urvalet är alltså både att vi ville urskilja betydelsen av skolans verksamhet (i vid mening) för skillnaden i måluppfyllelse och att vi ville undersöka
skolans verksamhet i skolor av olika typ, dvs. med olika elevsammansättning.
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Plutoskolan och Marsskolan – många högutbildade
föräldrar och få elever med utländsk bakgrund
Plutoskolan och Marsskolan har båda en liten andel elever med utländsk
bakgrund och en stor andel elever med högutbildade föräldrar. En sådan elevsammansättning ger som vi sett statistiskt sett goda förutsättningar för en hög
måluppfyllelse. De valda fallen är inte några utpräglade överklasskolor utan
medelklassdominerade skolor i ganska välbärgade förortsområden. Plutoskolan
ligger i utkanten av ett attraktivt villasamhälle ett par mil från centralorten i en
förortskommun. Kommunen är borgerligt styrd sedan trettio år. Marsskolan
ligger i en populär och tämligen välmående närförort till en storstad. Bebyggelsen i upptagningsområdet består företrädesvis av ﬂerfamiljshus och radhus
men en del elever bor i närliggande villaområden. I takt med att det blir ﬂer
barn i det egna området blir det färre platser kvar i skolan för barn från andra
områden. Kommunen är av storstadskaraktär: den har många invånare, präglas
av boendesegregation och relativt stora skillnader mellan skolorna. Den politiska majoriteten har växlat det senaste decenniet och består nu av en koalition
med socialdemokraterna som största parti.
De två skolorna har stora likheter också i andra avseenden än elevsammansättning. De är båda F-9-skolor med en förhållandevis kort och glansfull historia. Båda skolorna startades av entusiaster utifrån en pedagogisk idé. I Plutoskolan var det en visionär rektor som 1992 ﬁck kommunens uppdrag att starta
en skola som kunde fungera som en framtidsmodell för kommunens skolor.
Rektorn stod för idéerna och ﬁck fria händer att bygga upp skolan utifrån
dessa. Undervisningen utformades i enlighet med tankarna i Lpo 94 och personal handplockades. I Plutoskolan arbetar man tematiskt och ämnesintegrerat, med en betoning på helhetssyn och målfokusering. Skolan arbetar mycket
med elevernas inﬂytande. De ska vara aktiva kring det egna lärandet och ha
inﬂytande över skolans arbetssätt och metoder. Skolan är populär och anser sig
ha mer gemensamt med fristående skolor än andra kommunala skolor.
Marsskolan är äldre. Senaredelen är dock förhållandevis ung, då den startades först i slutet av 1980-talet av en grupp engagerade lärare. Syftet var att jobba tematiskt och ämnesintegrerat, med helhetssyn och praktisk-estetiska inslag,
något man kallade Marsmodellen efter skolans namn. Personalen rekryterade
aktivt elever från närliggande villaområden, och skolan ﬁck på så sätt elever
och föräldrar som medvetet valt skolan utifrån dess verksamhetsidé. Skolan
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Föräldrarnas
utbildningsnivå

Nedan följer en sammanfattning av de tre jämförelserna där huvudfrågan
alltså är: Hur kan vi förklara skillnaden i måluppfyllelse mellan de två skolorna
i varje par?

Andel utländsk bakgrund

har sedan dess varit en populär skola med en kö av elever. Det speciella pedagogiska arbetssättet, Marsmodellen, har behållits, men med vissa förändringar.
Självbilden – och säkert i viss utsträckning även omgivningens bild – är att det
är en modern och framgångsrik skola.
För Marsskolan har dock utvecklingen på senare år varit något mindre
glansfull. Skolan har växt i elevantal och ekonomin har försämrats med större
klasser som följd. En stor del av den ursprungliga personalen har slutat och ersatts av ny. Rektorn har bytts ut ett par gånger och det har nyligen genomförts
en omorganisation av stadsdelens skolverksamhet och dess ledning. Enligt personalen på skolan har elevsammansättningen förändrats i det att eleverna efter
hand i allt större utsträckning kommit från det egna upptagningsområdet,
snarare än villastadsdelen.
Plutoskolans elever uppvisar sannolikt en genomsnittligt högre måluppfyllelse än Marsskolans elever. Den här undersökningen ger inte en heltäckande bild
av måluppfyllelsen, som ju omfattar många och svårbedömda mål, men vi kan
se att när det gäller viktiga mål som elevinﬂytande, lust att lära, självständigt
arbete och planering etc. – som inte fångas upp i betygen – ﬁnns inga tecken
på att Marsskolans elever lyckas bättre. De skillnader vi kan ana är snarare till
Plutoskolans fördel. Skolans höga genomsnittliga meritvärden och elevernas
goda resultat på nationella proven, verkar alltså i detta fall gå hand i hand med
en förhållandevis hög måluppfyllelse i andra avseenden.
Vid urvalet av fallskolorna hade vi enbart tillgång till ganska grovkornig
statistik gällande elevsammansättningen. I efterhand har vi dock haft möjlighet
att jämföra skolornas förutsättningar med ﬂer och mer ﬁnfördelade uppgifter
om elevernas socioekonomiska situation. Den jämförelsen visade att Plutoskolan faktiskt har det bättre förspänt än Marsskolan. När föräldrarnas utbildning
delades upp på ﬂer nivåer, visade det sig att Plutoskolans föräldrar – särskilt
mödrarna – i själva verket hade en högre utbildningsnivå än föräldrarna på
Marsskolan. En skillnad i sociala och ekonomiska förhållanden märktes vidare
på att en högre andel av fäderna i Plutoskolan är sysselsatta och på att hushållens inkomster är högre i Plutoskolan. Också familjesituationen skiljer sig åt.
På Plutoskolan bodde alla utom en av avgångseleverna med både mamma och
pappa det undersökta året. I Marsskolan däremot, var det nästan en femtedel
som inte bodde med den ena föräldern.11 Vi konstaterade alltså att, trots stora

11

Vid urvalet av skolor användes Skolverkets analysverktyg SALSA (se www.skolverket.se, statistik på
skolnivå) och uppgifterna om elevsammmansättning och meritvärde gällde åren 1998–2002. Den övriga
sociala statistiken gäller i de ﬂesta fall avgångseleverna år 2003. 91,5 procent av fäderna i Plutoskolan var
sysselsatta 2003, mot 78,2 i Marsskolan; för mödrarna ﬁnns ingen skillnad. Hushållens genomsnittliga
disponibla inkomst var ca 538 000 i Plutoskolan, mot ca 418 000 i Marsskolan.
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ansträngningar att ﬁnna ett jämförbart par, verkar det ﬁnnas en skillnad i utgångsläget för skolorna, till Plutoskolans fördel.12 Skillnaden i måluppfyllelse
mellan skolorna kan alltså åtminstone till del vara en följd av denna skillnad i
elevsammansättning.
Men också skolornas dagliga arbete och organisation uppvisar skillnader
som, i ljuset av tidigare forskning, framstår som bidrag till förklaringen av
skillnaden i måluppfyllelse. Nedan tolkas och sammanfattas jämförelsen av
skolornas verksamhet, organisation och kommunala miljö.
De bägge skolorna uppvisar påfallande likheter när det gäller daglig verksamhet och värderingar: Båda satsar på trygghet och nära relationer mellan
elever och lärare som en grund för arbetet, likaväl som goda föräldrakontakter.
Ambitionsnivån är hög och engagemanget stort. Undervisningen organiseras
delvis likartat med grundkurser och fördjupningar, där eleverna får arbeta
ämnesintegrerat och självständigt med stora inslag av eget val och eget ansvar.
Utveckling och utvärdering är en integrerad del av arbetet.
De tydligaste skillnaderna mellan skolorna ligger istället i det som för
lärarna framstår som förutsättningar, som givna förhållanden: skolornas respektive historia, kommunalt stöd, ledarskap och skolornas storlek. Plutoskolan startade med det uttryckliga kommunala uppdraget att vara en modern
föregångsskola. Relationen mellan kommunen och skolan har alltsedan dess
präglats av förtroende och kontinuerlig dialog. De kommunala företrädarna
har varit stolta över sin moderna skola som tar emot studiebesök och presenteras som ett föredöme på Skolsveriges konferenser. Skolan, å sin sida, har
känt sig fri att pröva sig fram. Rektorn – en tydlig och beslutsam ledare – har
haft sitt uppdrag under skolans hela historia, vilket borgat för en kontinuitet i
grundläggande synsätt på elever och lärande. Samsynen hos skolans personal är
påfallande i intervjuerna. Plutoskolan är mycket mindre än Marsskolan och tar
inte emot så många nya barn under skoltiden. Den är organiserad i storarbetslag som eleverna tillhör från förskola till årskurs 9. Inom dessa är personalen
indelad i mindre lag.
Marsskolan, med närmare 800 elever från F-9, har nästan dubbelt så många
elever som Plutoskolan. Varje arbetslag på senaredelen omfattar en årskurs och
följer eleverna från årskurs 6 till 9. Skolan har haft ett par olika rektorer under
det senaste decenniet och bland annat upplevt en svacka med dålig stämning,
långtidssjukskrivningar m.m. Elevsammansättningen har förändrats, personalen
har till stora delar bytts ut. Vid tiden för intervjuerna hade både skolverksam-

12

Med ”fördel” menar vi här bara att den innebär en högre statistisk sannolikhet att nå högre måluppfyllelse.
I andra avseenden behöver förstås inte detta slags elevsammansättning vara en fördel.
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Lärare på Plutoskolan:
Lärare 3: Vi har fått lov att prova
saker […] ja, ingen har krävt att
det ska bli perfekt. […]
Lärare 2: Och också detta att det
liksom sitter i väggarna, att det har
varit så här från början, det gör det
lättare för ny personal… ja, man
acklimatiserar sig till det som ﬁnns
på en skola. Och just detta att man
faktiskt har pedagogiska diskussioner här i stället för att byta recept
och så. Ja, det tycker jag är underbart, det är befriande, men jag tror
inte det är så lätt att komma till en
skola och börja göra om.

På Marsskolan:
Intervjuare: Sker det någon utvärdering av hela skolans arbete då?
Lärare 1: Jag undrar det…
Lärare 2: Fick vi inte någon enkät
förra året?
Lärare 1: Jag tycker det är sällan
vi utvärderar, måste jag säga.

heten i området och dess ledning organiserats om på ett sätt som personalen var
missnöjd med. Detta kommunala beslut sågs som karakteristiskt för en stadsdelspolitik som lärarna inte ansåg baserad på tillräcklig förståelse för den pedagogiska verksamheten, utan enbart styrd av ekonomiska hänsyn. Den lokala
kommunala nivån, å sin sida, var mer upptagen av andra problem på skolområdet som är typiska i en större stad (en skola med många elever från svårare förhållanden liksom elevförluster till fristående skolor och andra stadsdelar osv.).
Skillnader i måluppfyllelse som beror på skolans verksamhet och resurser i
vid mening, måste förstås till syvende och sist yttra sig i skillnader i det dagliga
praktiska arbetet med och av eleverna: framför allt i mötet mellan lärare och
elever och eleverna sinsemellan. Skillnader i sådana saker som skolans historia,
organisation, resurser och ledning har betydelse i den mån de slår igenom i
detta arbete. Ovan noterades stora likheter mellan skolorna ifråga om personalens grundläggande ambitioner och uppläggningen av arbetet med eleverna
och deras föräldrar. Skillnaden på denna nivå verkar mer handla om i vilken
utsträckning ambitionerna blir verklighet. De är mer genomförda i Plutoskolan än i Marsskolan. Några exempel:
Om Marsskolan har ett ganska ambitiöst arbete med föräldrakontakter, så
har Plutoskolan ett mycket ambitiöst arbete med föräldrakontakter. Om Marsskolans elever och lärare har nära och goda relationer, så är Plutoskolans relationer ännu närmare – därför att skolan är organiserad på det sättet (dvs. den
är mindre, arbetslagen är organiserade så, lokalerna kan användas som hemvisten osv.). Båda skolorna har mentorssystem, men det beskrivs som mer fruktbart – som om det verkligen används och har en betydelse – på Plutoskolan,
jämfört med Marsskolan. På båda skolor utvärderar man regelbundet på både
skolnivå, arbetslagsnivå och klassnivå. Men på den stora Marsskolan är lärarna
inte särskilt medvetna om eller delaktiga i det övergripande utvärderings- och
utvecklingsarbetet. Och så vidare.
De mer påtagliga skillnaderna mellan skolorna – som alltså handlar om
skolornas storlek, organisation, historia och ledning – visar sig sålunda i det
direkta arbetet med elever och föräldrar på så sätt att ambitionerna i högre
grad förverkligas på Plutoskolan än på Marsskolan. Arbetet med elever i behov
av särskilt stöd är belysande. På Marsskolan upplever personalen svårigheter
att anpassa sin undervisningsmodell och få resurserna att räcka till för elever i
behov av särskilt stöd. Plutoskolan, som delvis arbetar med samma undervisningsmodell, rapporterar inte om sådana svårigheter. På Plutoskolan arbetar
man företrädesvis med specialpedagogiskt stöd och handledning riktad mot arbetslagen och lärarna, medan Marsskolan mer arbetar med specialundervisning
av eleverna. Troligen avspeglar arbetet i denna del en allmän skillnad mellan
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Pionskolan och Mimosaskolan – många lågutbildade
föräldrar och många elever med utländsk bakgrund
På Pionskolan och Mimosaskolan är omkring var tredje eller fjärde elev född
utomlands. Den totala andelen elever med utländsk bakgrund ligger mellan 30
och 50 procent.13 Föräldrarna har en utbildning som i genomsnitt är kortare
än avslutad gymnasieskola. Båda skolorna ligger i yttre stadsdelar av större

13

Siffran varierade mellan olika år under den femårsperiod som låg till grund för urvalet; därav den oprecisa
angivelsen.
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Lärare på Marsskolan:
Man ser ganska snabbt om en
elev inte kommer klara kursen,
och när vi påpekar det så dröjer
det så himla länge innan det
händer någonting.

Föräldrarnas
utbildningsnivå

skolorna, i det att Plutoskolan lyckas bättre med en individualisering av undervisningen i meningen en ﬂexibilitet i arbetet som gör att det kan anpassas efter
olika elevers skilda behov och förutsättningar. Att lärarna känner barnen väl är
förstås en av förutsättningarna för en sådan individualisering.
Skillnaden mellan skolorna när det gäller barn i behov av särskilt stöd,
kan dock också bero på att eleverna på Plutoskolan i mindre utsträckning är
i behov av särskilt stöd. Detta kan i sin tur bero på bättre insatser från skolans sida, särskilt under de tidiga åren. Barnen på Plutoskolan möter en större
kontinuitet i pedagogik och relationer. Storarbetslagen och samsynen mellan
personalen gör det enklare att tidigt identiﬁera svårigheter och sätta in åtgärder. Den stora Marsskolan däremot, är inte alls så sammanhållen som Plutoskolan. I de tidiga skolåren har personalen en annan pedagogisk grundsyn än
i de sena skolåren. Elever tillkommer dessutom från andra skolor till årskurs
6. Den pedagogiska diskussionen förs företrädesvis inom arbetslagen och inte
mellan personalen på skolan i sin helhet – skolan är ju så stor! På Marsskolan
upplever lärarna att det kan ta lång tid innan det händer något; man önskar
snabbare insatser för att möta behoven.
Exemplet barn i behov av särskilt stöd ger en bra illustration till hur organisatoriska och andra förutsättningar – som går att påverka på kommunal
respektive skolans ledningsnivå – visar sig i just det praktiska arbetet med
eleverna och därför i måluppfyllelsen. Men skillnaden när det gäller särskilt
stöd kan också bero på skillnader i elevsammansättning. Det kan ju helt enkelt
vara så att eleverna i Marsskolan redan i utgångsläget är i behov av mer stöd
än eleverna i Plutoskolan, så att lärarna och andra resurser lättare räcker till på
den senare skolan. Vi såg ju vissa skillnader i den ﬁnkorniga sociala statistiken.
Detta visar också att det ytterst är svårt att särskilja vad som beror på elevsammansättning och vad som beror på skolornas arbete. I fallet med Plutoskolan
och Marsskolan ser vi skillnader i bägge avseenden och båda verkar bidra till
förklaringen av skillnaden i måluppfyllelse mellan de två skolorna.

Andel utländsk bakgrund

…vi är som tio extraföräldrar
till hundratjugo barn…
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städer och tar enligt de intervjuade emot elever från respektive stads tyngsta
områden. Även om personalen på båda skolor betonar att många elever lever
i en ”tuff ” miljö, beskriver man elevsammansättningen som blandad. Pionskolan tar emot elever också från villa- och radhusområden likaväl som hyreslägenheter. Mimosaskolan har proﬁlklasser – dvs. klasser inriktade på olika
idrotter – som innebär att de tar emot ett mindre antal elever också från andra
delar av staden.
Sett till elevsammansättningen är skolorna alltså ganska lika. Riktar vi blicken bakåt i tiden, till deras historia, framträder istället bilden av två skolor som
skiljer sig mycket åt:
Pionskolan leddes under många år av en eldsjäl till rektor och var redan
tidigt något av en föregångsskola, enligt lärarna. En undersökning visade att
skolan var ”den skola i Sverige som hade det största förtroendet för sin rektor,
den bästa stämningen, och vi var liksom unika i väldigt många avseenden”, berättar några lärare. Skolan tog emot studiebesök från andra som ville inspireras
av dess arbete. När rektorn lämnade skolan i slutet av 1990-talet ledde det till
en stor omställning för kollegiet. Det fanns en biträdande rektor som lärarna
ansåg hade kunnat föra skolans anda vidare, men till deras stora förtret ﬁck
hon inte tjänsten. Därpå följde en period med täta rektorsbyten och även, som
det upplevdes, en rektorslös period.
Det var en turbulent period, med krismöten och motsättningar mellan ledning och lärarkår och lärarkår och förvaltning. Trots det löpte arbetet på ungefär som förut, och lärarna tror att eleverna inte märkte så mycket av krisen.
Två på varandra följande rektorer och en konsult krävdes innan problemen var
lösta. I slutänden ﬁck man en skolledning som både förvaltning och lärare är
nöjda med och som tycks ha haft förmågan att förvalta skolans anda. Vid vårt
besök i skolan befann man sig i den sista fasen av en längre förändringsprocess
– ett reformpaket i ﬂera delar som till stor del arbetats fram ”underifrån”, av
lärarna själva.
I Mimosaskolan ﬁnns ingen liknande historia av att ha stått modell för
andra. Tvärtom har skolan kämpat på med sitt dåliga rykte, van att få negativ
uppmärksamhet och mötas av en fokusering på problem. Kommunen präglas
av det fria skolvalet vilket lett till att skolan tappat både elever och lärare, men
också av en skolförvaltning som med olika medel försöker driva på skolornas
utvecklingsarbete. När Mimosaskolan ﬁck en ny rektor för tre år sedan skedde
det utan turbulens. Det var den tidigare läraren och biträdande rektorn som
tog över rodret efter närmare trettio år på skolan. Det pågår ett vardagligt förändringsarbete på skolan och det ”kämpas väl”, enligt rektorn, men skolan har
inte präglats av pedagogiskt nytänkande i någon större utsträckning.

VAD GÖR DET FÖR SKILLNAD VAD SKOLAN GÖR?

25

Lärare på Pionskolan:
Lärare 2: Och efter detta kom först
den ena och sedan den andra
och sedan ingen, och vi blev ett
väldigt besvärligt kollegium, för vi
var så starka tillsammans så vi har
väl egentligen skickat ut ett par
tre…[…]
Lärare 1: De satt på sitt rum och
pratade, de var aldrig ute i verksamheten och sådär, och det var
liksom inte det vi ville ha, så vi var
väl besvärliga där ett tag.

Rektor på Mimosaskolan:
[P]å en skola av den här karaktären kanske [man] inte alltid hinner
jobba med utveckling, utan här är
det vardagen som styr.

Förvaltningschefen karakteriserar skolan som en ”skola med traditioner på
gamla högstadiet.” Rektorn beskriver ett kollegium som drar åt lite olika håll,
med en skiljelinje som går mellan yngre och äldre lärare. De yngre nyutbildade
lärare som rekryterats till skolan de senaste åren har fört med sig en medvetenhet om läroplanen och ett nytänkande som rektor uppskattar, men där en del
äldre lärare varit skeptiska. De lite äldre lärarna, å sin sida, är enligt rektor mer
stabila och trygga när det gäller ordning och reda och trivselregler.
Pionskolans elever uppvisar genomsnittligt en högre måluppfyllelse än
Mimosaskolans elever, mätt med betygen såväl som med resultat på nationella
prov. När det gäller andra, mer svårfångade mål, är vårt material bristfälligt
men det vi har tyder på att Pionskolan också har kommit längre med elevernas
inﬂytande och ansvarstagande.
När valet av fallskolor redan var gjort, ﬁck vi möjlighet att göra en närmare
undersökning av skolornas elevsammansättning som visade att skolorna knappast kan kallas ”tvillingar” med avseende på elevernas utgångsläge. Med ﬁnkornigare social statistik ser man att Mimosaskolans elever i större utsträckning
har arbetslösa fäder och en genomsnittligt lägre hushållsinkomst än Pionskolans elever. Pionskolan uppvisar både socialt och etniskt en större blandning
än Mimosaskolan. Dessa skillnader är relativt små och det är svårt att bedöma
hur mycket de betyder för elevernas utgångsläge och potentiellt för skillnaden
i måluppfyllelse. En påtaglig skillnad mellan skolorna gäller den kommunala
omgivningen, där Mimosaskolan upplever en större konkurrens från både
fristående skolor och andra kommunala skolor. I kombination med skolans
dåliga rykte har detta lett till stora elevförluster under senare år. Eftersom det
är troligt att det är elever som är mer engagerade i skolarbetet som aktivt byter
skola, kan det ha inneburit en urvaskningsprocess där de elever som blivit
kvar på skolan är mindre motiverade och engagerade och/eller har mindre
engagerade föräldrar. Skillnaden mellan skolornas förutsättningar i termer av
elevsammansättning kan därför i praktiken vara större än den sociala statistikens skillnader tyder på. Föräldrars arbetslöshet och låga inkomster är ju inte i
sig orsaker till låg måluppfyllelse, utan fungerar i bästa fall som indikatorer på
exempelvis sådana sociala problem eller brist på studievana osv. som i sin tur
direkt kan hämma elevers måluppfyllelse. Vi vet inte hur väl statistiken indikerar sådana förhållanden i just dessa två fall.
Den mer ﬁnkorniga sociala statistiken gäller dock bara ett år, oftast 2003.
Den eventuella urvaskningsprocessen är också av relativt nytt datum: elevminskningen har i huvudsak skett mellan 2000 och 2002, även om rörligheten
mellan skolorna varit relativt stor under längre tid än så. Enligt en beräkning
med Skolverkets analysverktyg har Mimosaskolans elever haft sämre betyg än
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vad som är statistiskt sannolikt med viss hänsyn tagen till skolans elevsammansättning ända tillbaka till 1999. Elevförlusterna till följd av valfriheten torde
därför knappast kunna förklara hela den skillnad i måluppfyllelse som vi ser
mellan skolorna.
Ser vi så till skolornas dagliga arbete och organisation märks stora skillnader.
Pionskolan har delat in sin stora skola i mindre enheter med hemkänsla, med
relativt ”få elever på få lärare” inom varje arbetslag. Lagen är ganska självständiga och har ett tätt samarbete inom sig. Hos lärarna ﬁnns en anda av att ta tag
i problem och inte ge upp om elever; att vara pådrivande. Det karakteristiska
för arbetssättet är uppdelningen av varje moment i en begränsad baskurs där
det klart och tydligt framgår vad som krävs för att bli godkänd och en fördjupningskurs för de elever som klarat av baskursen.14 Under fördjupningsdelen får
eleverna välja vad de vill fördjupa sig i (inom ämnets ramar förstås) och arbeta
mer självständigt, under handledning av lärare. De elever som inte har klarat
baskursen, dvs. godkänt, repeterar denna istället för att göra fördjupningsarbete. Elever som har klarat baskursen i ett ämne kan också välja att istället
använda fördjupningstiden till att arbeta i andra ämnen där de ligger efter.
Skolan har också infört en hjälptimme i veckan då eleverna kan få extra stöd i
ämnen där det behövs. Dessutom ﬁnns ett tvåtimmarspass i veckan då eleverna
kan välja mellan omkring tio praktisk-estetiska ämnen, som olika former av
idrott, hemkunskap, slöjd och musik. Denna uppläggning av undervisningen
kompletteras av en relativt generöst tilltagen mentorstid. Denna används både
för att motivera eleverna och hjälpa dem att planera sina studier, men också
till samtal och övningar kring värderingar, gemensamma regler och normer för
samvaron etc.
Organisationen i kombination med mentorsarbetet har givit förhållandevis
nära relationer mellan lärare och elever vilket ger lärarna god kännedom om
och kontroll av eleverna och bidrar till att eleverna har förtroende för sina
lärare. Skolan arbetar på ﬂera sätt med att motivera eleverna. Förutom mentorsarbetet nämns studie- och yrkesvägledarens arbete, uppdelningen i bas och
fördjupning, möjligheter till praktiskt-estetiskt arbete, nationella proven som
morot m.m. Utvecklingsarbetet på skolan präglas av inarbetade rutiner, ordentlig förankring och delaktighet för lärarna, en eldsjäl i ledningstrojkan och
framför allt av att de olika delarna formas till en helhet av en sammanhållande
pedagogisk tanke, ett gemensamt övergripande syfte som är individualisering.

14

Uppdelningen i bas och fördjupning ﬁnns i alla ämnen, men det ser lite olika ut eftersom det passar olika
väl för olika ämnen.
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Lärare på Pionskolan:
Jag säger som jag sa innan, att vi
bryr oss ju, och vi låter dem inte
gärna gå ut utan att ha ﬁxat det.
Ja, jag säger inte att vi lyckas till
hundra procent, men nästan. På
mentorstiden har du ju en chans
att sitta och gå igenom hur det går
för varje enskild elev. Ja, ibland
jagar vi dem med blåslampa, och
det lönar sig också till nittionio
procent.

Lärare på Pionskolan:
Lärare 2: Men det är också en grej
som är rätt härlig på skolan, för det
räcker med att du går in och säger
att nu måste du jobba med det här
och det här… ja, då förstår de att
så är det va, så det är liksom inget
snack. […]
Lärare 1: Vi skördar nog lite grand
frukterna av det vi gör på mentorstiden och så vidare, det här att vi
känner eleverna så väl, vi känner
till deras hemförhållanden, deras
syskon och föräldrar, och när man
då säger att det här måste du öva
på så är det mycket mer trovärdigt,
tror jag, än om det bara varit vilken
lärare som helst som de bara sett i
ett särskilt ämne.

Lärare på Mimosaskolan:
[D]e vill prata med oss hela tiden,
så fort man sätter sig och ska
skriva någonting, eller när man
sitter och äter ... ja, det har blivit
ännu mera nu, och det är ju för
att vi inte räcker till.

Lärare på Mimosaskolan:
När man pratar med föräldrarna så
upptäcker man att det ﬁnns många
problem i hemmen, och de lärare
som stannar kvar och jobbar i detta
är oftast engagerade och tycker
om det... ja, för samtidigt som det
är jobbigt så får vi också ett stort
gensvar, och de lärare som stannar
kvar här trivs med de här eleverna
och tycker det är roligt att jobba
med dem, annars kan man inte
vara här.

Mimosaskolans undervisning är mer traditionellt upplagd, på senare tid i
kombination med en satsning på svenska, engelska och matematik där eleverna
nivågrupperas och dit de specialpedagogiska resurserna riktas. Också Mimosaskolans elever söker i hög grad vuxenkontakt och kräver mycket ”socialt
arbete”, men lärarna har en känsla av att inte räcka till. Organisationen understöder inte nära relationer på det sätt som Pionskolans organisation gör. Arbetslagen arbetar inte så tätt ihop och är inte lika självständiga. Lärarna undervisar
i regel elever också från andra arbetslag än det egna. Här ﬁnns en hel del goda
ansatser till utvecklingsarbete, men det ﬁnns ingen gemensam riktning och
försök som gjorts har brustit i genomförandet.
Är det dessa konkreta skillnader som förklarar skillnaden i måluppfyllelse?
Det är knappast troligt eftersom de alla är av relativt sent datum. Pionskolans
bas- och fördjupningsmodell och mentorssystem har t.ex. tillämpats i ungefär
tre år. Rektorerna på bägge skolor hade innehaft sin ledande position ungefär
lika länge. Den sociala statistik och betygsstatistik som låg till grund för urvalet gäller de fem åren före vårt besök.15 Dessa mer stabila mönster av förhållandevis god måluppfyllelse måste således ﬁnna sin förklaring i något med större
varaktighet än de undervisningsformer eller det ledarskap som beskrivits ovan.
Inte heller verkar medelstillgången vara det avgörande, eftersom Mimosaskolan har mer pengar och större lärartäthet än Pionskolan.16 Skolpolitiken och
skolförvaltningarnas inverkan är svår att bedöma i dessa fall och också här har
vi ett problem i den föränderlighet de präglas av, liksom stora skillnader mellan skolorna inom varje kommun.
Det ﬁnns en sak som verkligen framträder som varaktig i jämförelsen av
dessa två skolor, och det är Pionskolans lärarkår. Läraromsättningen är mycket
lägre på Pionskolan än på Mimosaskolan.17 I takt med att skolan har växt har
nya lärare tillkommit i form av kandidater från den närliggande högskolan
som praktiserat där och sedan fått anställning om de har trivts och uppskattats. Men de ”gamla” lärarna har också i hög grad stannat på skolan; en del har

Därmed inte sagt att inte dessa arbetssätt har betydelse. Pionskolan hade t.ex. ett påtagligt bättre resultat,
mätt med Skolverkets analysverktyg SALSA, 2003 jämfört med åren dessförinnan. Just årgången som gick
ut 2003 var den första som levt med det nya systemet i både sjuan, åttan och nian. Också Mimosaskolan
förbättrade sitt resultat sett till betygen år 2003.
16
Det betyder inte att medelstillgången är oviktig. Pionskolans förändringsarbete hade t.ex., enligt de intervjuade, varit svårt att genomföra utan det extra resurstillskott man hade. Vid vårt besök hade man inga
extrapengar längre och lärarna upplevde arbetsbelastningen som mycket hög. Mimosaskolan beskriver
vältaligt problemen med minskade specialpedagogiska resurser. Poängen här var bara att skillnaden i
måluppfyllelse mellan just dessa skolor knappast kan förklaras med resurstillgången – med brasklappen
att elevsammansättningen är tillräckligt jämförbar.
17
Men en mindre del av den omsättningen kan nog förklaras av att Mimosaskolan har minskat sitt elevantal.
15
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arbetat där sedan 1960-talet. På både Pionskolan och Mimosaskolan ﬁnns en
föreställning om ett slags ”survival of the ﬁttest”: de lärare som stannat på respektive skola är de som har orkat med det hårda arbetet och de som har klarat
av och uppskattat att jobba med elever med svåra förutsättningar. Skillnaden
mellan skolorna skulle då vara att det är så många ﬂer lärare som överlevt
– som stannat – på Pionskolan.
Vad är det då som kännetecknar Pionskolans lärarkår? Ser vi till statistiken
för lärarnas utbildning kan vi konstatera att år 2002 var andelen pedagogiskt
utbildade lärare lika stor i de bägge skolorna, men de tre föregående åren hade
Pionskolan en högre andel. Den lärarkompetens som lyfts fram i intervjuerna
är dock inte denna formella. Rektor säger att ”de har jobbat länge med sådana
här elever och har hittat sätt att angripa problemen och kan stötta och hjälpa
eleverna”. Både nämndordföranden och en del av lärarna själva beskriver det i
termer av social kompetens: det gäller att ha en ”speciell relation” till eleverna
och ta dem på rätt sätt.
Lärarna talar dessutom om att ta tag i problem och inte ge upp och om en
anda att göra sitt bästa, hos både personal och elever. Man kan nästan ta elevernas motivation för given, känner de, men vid närmare eftertanke framträder
ett aktivt arbete för att motivera eleverna. Samtidigt som lärarkåren är en förhållandevis varaktig faktor i fallet har också den genomgått en förändring som
beskrivs av en intervjuad lärare: en tydligare ”elevsyn”, att eleverna inte är så
anonyma längre.
Pionskolans lärarkår framstår som stark och sammanhållen jämfört med
Mimosaskolans. Det märks inte minst i historien om hur kollegiet mer eller
mindre gjort sig av med rektorer som de inte var nöjda med (”de satt bara på
sina rum och pratade”). Redan före nuvarande lednings tillträde fanns alltså ett
kollegium som i vissa avseenden visste vad det ville och hade lång erfarenhet.
Det reformpaket som lärarna beskriver, där bas och fördjupning respektive
mentorsystem var viktiga delar, har i stor utsträckning arbetats fram ”underifrån”, av lärarna själva. Enigheten har alls inte varit total, men efterhand har
det nya arbetssättet kommit att betraktas som ”verksamhet” snarare än ”projekt”. Denna verksamhet kan som sagt inte i sig förklara Pionskolans relativt
goda måluppfyllelse eftersom den är så ny. Men givet denna förankring i en
stark lärarkår kan man kanske se det nya arbetssättet och organisationen som
en institutionalisering av samma lärarkårs långa erfarenhet av och kunskap om
vad som är viktigt i arbetet med elever från olika och delvis svåra förhållanden.
Med andra ord: Eftersom reformpaketet i hög grad varit lärarinitierat och genomförts med stor delaktighet och diskussion, är det troligen ett konkret uttryck för vad lärarna på just denna skola bedömer fungerar för just dessa elever
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Lärare på Pionskolan:
Lärare 3: Men det är inte laget, jag
tror det handlar om hela skolan,
alltså ... ja, ska man jobba här så
måste man vara tuff. […]
Lärare 2: Ja, och orka, ha en väldig
ork.
Lärare 3: Och ha en speciell
relation till eleverna ... alltså man
måste kunna ta eleverna, man
måste kunna pejla läget, för våra
elever är ju i många fall väldigt
speciella så...

Lärare på Pionskolan:
Lärare 3: Jag tror att framför allt
för eleverna så är det bra, det här
sättet att jobba, man har en bättre
relation till varandra.
Lärare 2: Man är så uppdaterad
framför allt, jag vet ju om någon
varit i bråk en timma innan jag
träffar dem… alltså… ja, det går
inte riktigt att beskriva, utan vi är
som tio extraföräldrar till hundratjugo barn.
Lärare 3: Och de vet om det, de vet
att vi får reda på saker snabbt och
att vi gör någonting åt det, och det
kan väl kännas lite tryggt för dem,
att de vet att vi håller lite koll.

– ett uttryck för deras grundläggande idéer och arbetssätt som tillämpats redan
tidigare, om än inte lika genomfört. En lokal tradition av att vara föregångare,
ﬂexibel18 och pröva nya arbetssätt har nog också hjälpt utvecklingsarbetet.

Föräldrarnas
utbildningsnivå

Lärare på Plommonskolan:
Jag skulle vilja påstå att det är en
ganska vanlig skola, men en bra
skola och vi har koll på eleverna.
Nästan alla känner namnen på
eleverna och de som har eleverna
känner dem väl och tar tag i saker
när det händer något.

Plommonskolan och Mandarinskolan – många lågutbildade
föräldrar och få elever med utländsk bakgrund
Plommonskolan och Mandarinskolan, som utgör det tredje skol-paret, är ganska små skolor på landsbygden. De allra ﬂesta eleverna på Plommonskolan och
Mandarinskolan har svensk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå är förhållandevis låg. Plommonskolan ligger i centralorten i en liten landsortskommun och är kommunens enda skola för årskurs 7–9. Mandarinskolan ligger
några mil utanför centralorten i en större glest befolkad kommun som har fem
skolor för årskurserna 7–9. Även om Mandarinskolans kommun är större än
Plommonskolans är den således ganska liten jämfört med många andra svenska
kommuner. Den är belägen i Norrland och har haft en stadig socialdemokratisk majoritet i många år. Plommonskolans kommun är belägen i södra Sverige
och har sedan lång tid tillbaka borgerlig majoritet. Det ﬁnns ingen konkurrens
mellan kommunala skolor och fristående skolor i någon av kommunerna, även
om det i Mandarinskolans kommun ﬁnns en fristående skola.
De två skolorna liknar varandra i ﬂera avseenden: De ligger i små samhällen, båda med omkring tusen invånare. De ﬂesta eleverna bor i villa eller på
gårdar, bara ett fåtal i lägenhet. Båda skolorna har elever från förskoleklass till
årskurs 9, med ungefär samma elevantal (drygt 300) varav ca 200 går i skolornas senare del. Båda får ett tillskott av elever i årskurs 6 respektive 7 från den
omgivande landsbygden. Omsättningen på lärare är inte stor och ingen av skolorna beskriver sig som speciellt nyskapande i pedagogiskt hänseende. Det som
personalen lyfter fram som karakteristiskt är i båda fall att det är små skolor
med trevlig stämning där man känner varandra och ingen är anonym.
Plommonskolan har ett klart högre genomsnittligt meritvärde än Mandarinskolan, men en jämförelse mellan betyg på nationella proven och slutbetygen visar att en del av skillnaden i meritvärde mellan skolorna möjligen kan
bero på att Mandarinskolan är mer återhållsam i betygsättningen än Plommonskolan. Plommonskolans elever har bättre resultat på nationella proven än
Mandarinskolans elever, men det handlar inte om en så kraftig skillnad det år
vi har haft möjlighet att jämföra. När det gäller mål som inte eller bara delvis
fångas i betyg och nationella prov pekar olika uppgifter åt olika håll. Vårt

18

Andel utländsk bakgrund

Den oerhört omtyckta rektorn som styrde skolan före krisen kännetecknades just av en kombination av
stor omsorg och ﬂexibilitet.
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material räcker inte för att ge en sammanfattande bedömning av om Plommonskolans elever också i dessa avseenden når en högre måluppfyllelse eller om
Mandarinskolan generellt lyckas bättre här.
Vilka skillnader och likheter mellan skolorna kan vi då se som kan förklara
denna skillnad i måluppfyllelse?
Plommonskolan och Mandarinskolan är ett intressant skol-par att jämföra
bland annat genom vissa grundläggande likheter (utöver elevsammansättningen): De är båda små skolor där lärarna enligt uppgift känner eleverna väl.
Deras respektive organisation och skolledningar är snarlika; vi ser heller inga
större skillnader i skolornas arbete med utvärdering. Utvecklingsarbetet skiljer
sig åt till formen, men på ett sådant sätt att det är svårt att se hur detta skulle
kunna vara en orsak till skillnaden i måluppfyllelse. De stora skillnaderna ﬁnner vi istället i det direkta arbetet med eleverna och relationen till föräldrarna
samt i den kommunala omgivningen.
Mandarinskolans uppläggning av undervisningen innebär stora inslag av
elevaktivt arbete. Den så kallade elevtiden infördes omkring sex år före vårt
besök i skolan. Syftet var att tillvarata intentionerna i läroplanen genom att ge
eleverna möjlighet att ta ansvar för sitt arbete, arbeta självständigt och få ett
större inﬂytande över sitt eget arbete efter behov och intresse. Förmiddagarnas
undervisning är schemalagd. Under eftermiddagen formas undervisningsgrupper utifrån elevernas val. Dessa gruppers sammansättning och storlek kan
variera från dag till dag. I grupperna blandas eleverna från olika klasser och
årskurser. Schemat för varje elev är individuellt och planeras varje måndag
förmiddag av eleven i samråd med hans eller hennes mentor. Sedan kan eleven
välja till vilket klassrum och vilken lärare han eller hon vill gå, oavsett vilket
ämne eleven ska arbeta med. Eleverna kan också med kort varsel ändra i sitt
schema, vilket innebär att lärarna inte vet i förväg vilka elever som dyker upp
till hans eller hennes lektioner på eftermiddagarna.
Det nya arbetssättet infördes med stort engagemang och till att börja med
verkade det också fungera bra och både lärare och elever var nöjda. På senare
tid har personalen dock identiﬁerat en hel del problem med hur det fungerar
i praktiken. Det fungerar bra för de elever som är i behov av mycket stöd och
för de elever som kan arbeta självständigt. Däremot bekymrar man sig för hur
det går för den stora gruppen däremellan. Alla utnyttjar inte elevtiden för effektivt arbete. Systemet ger större möjlighet att glida undan. Eleverna kan ”lägga
sig på ett G och säga att det är lugnt”. Engagemanget hos både lärare och
elever har lagt sig. Flera lärare är klart kritiska till arbetssättet i intervjun och
ett par elever skriver i vår elevenkät att man borde ta bort elevtiden. Arbetsron
har försämrats; det ﬁnns elever som kan prata bort ett helt arbetspass eller inte
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...desto ﬂer prackar på och
trycker ner man orkar inte...

Elevenkät fråga 3:
På vilket sätt hjälper skolan dig att nå målen?
Mandarinskolan:
– Inte på speciellt många sätt. Vi får bara klara direktiv.
Betygskriterier och arbetsuppgifter på ett papper. Sedan är
det upp till var och en att klara dessa mål. Det beror helt på
hur mycket man vill och orkar kämpa.
– Dom har material och grejjer. Thats it.
– På inget sätt. Vi har vissa lärare som hjälper till men desto
ﬂer prackar på och trycker ner man orkar inte.
– Dom har nog inte förstått målen riktigt.
Dom pratar mycket om jämdställdhet och ansvar.
Men dom gör inget för att hjälpa.
– Ingen aning.

…de tar typ ett steg i taget
så att man hänger med…

Elevenkät fråga 3:
På vilket sätt hjälper skolan dig att nå målen?
Plommonskolan:
– Gemenskapen vi har mellan elev och lärare:
– Undervisningarna – vi får så mycket hjälp vi behöver i
precis alla ämnen.
– Lärare och elever känner varandra så pass väl att de
vet när man behöver hjälp. Har man problem märker
läraren det direkt och man tar tag i det.
– Dom tar typ ett steg i taget så att man hänger med.
– Lärarna är ﬂexibla, de är redo att ändra lite i det de har
beräknat. Lärarna vill hjälpa oss elever att klara skolan.
Så om man vill ha hjälp, hjälper de oss.

Lärare på Mandarinskolan:
Styrdokumenten målar ju upp en
bild av eleverna som några kunskapstörstande ivriga… ja, man
målar upp en bild som inte riktigt
överensstämmer med verkligheten.
Visst, barn vill lära sig, men alltför
många är inte villiga att anstränga
sig, det ska bara gå ändå. Det där
är lite jobbigt, tycker jag. Vi försöker ju få föräldrarna att ställa upp
och ta ansvar, för det här är väldigt
svårt för alltför många barn.

har med sig material. Några av lärarna säger att de nuförtiden känner sig som
ordningsvakter på eftermiddagarna. Enligt dem har också en del elever klagat
på att det blir stökigt och oroligt när klasserna blandas. De vill hellre vara med
sin egen klass.
Engagemanget har sålunda svalnat och problem uppenbarats: både motivationen och kontrollen brister. Det gör att Mandarinskolans arbete med
eleverna skiljer sig mycket från Plommonskolans. Småskaligheten har de
gemensamt, men i Plommonskolans fall kombineras den med stödinsatser,
motivationsarbete och kontroll. Skolans arbete kännetecknas av noggrann
uppföljning av elevernas kunskapsnivåer och behov och av tidiga hjälpinsatser
för att möta detta. Elevernas svar i elevenkäten visar att denna policy inte bara
är gemensam i retoriken, utan faktiskt ﬁnns i skolans praktik. I Mandarinskolan upplever man att resurserna inte räcker till vare sig stödundervisning eller
elevvård i den utsträckning som skulle behövas.
Plommonskolans sätt att arbeta är inte en specialitet för den skolan, utan
gemensam för alla skolor i den lilla kommunen; den är resultatet av en medveten kommunal skolpolitik. Det ﬁnns lokala kursplaner med godkändnivåer
formulerade för alla årskurser i alla ämnen som används av alla lärare i utvecklingssamtalen och det ﬁnns goda rutiner vid överlämningar mellan stadier och
skolor. Genom en ekonomisk satsning på personaltäthet ﬁnns förutsättningar
för små undervisningsgrupper och stödinsatser (även om delar av den extra
hjälpen sker genom obetalt arbete från lärarnas sida). Fördelningen av resurser
sker under medverkan av skolans personal, för att säkerställa att resurserna
styrs dit behoven är. I Plommonskolans kommun ﬁnns ett ömsesidigt förtroende mellan skola, förvaltning och kommunal nämnd/utskott. Skolan är byns
stolthet. Inget av detta ser vi i Mandarinskolans kommun. Det nyligen påbörjade arbetet inom Läsa Skriva Räkna-projektet påminner om Plommonskolans
arbetssätt. Men på Mandarinskolan har diagnosinsatserna enligt uppgift inte
kombinerats med ökade resurser för exempelvis stödundervisning, vilket personal på skolan uppfattar som olyckligt. Mandarinskolan har i dagsläget klart
mindre pengar per elev än Plommonskolan.
Mandarinskolans personal hänvisar delvis till föräldrar och elever i sina försök att förklara den förhållandevis låga måluppfyllelsen. Många saknar studietradition, uppfattar inte skolan som viktig, föräldrarna hjälper inte sina barn
i skolarbetet enligt skolpersonalen. Vi har granskat den sociala statistiken för
familjerna under ett år och inte kunnat konstatera några genomgående skillnader till Plommonskolans fördel. Andelen arbetslösa bland fäderna och andelen
ensamstående är visserligen lägre där, men skillnaderna är inte så stora och
Plommonskolans föräldrar har också en lägre genomsnittlig utbildningsnivå.
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Detta hindrar förstås inte att det ﬁnns betydelsefulla skillnader i förutsättningarna för de bägge skolorna. Kanske ﬁnns en kulturskillnad mellan den lilla
kommunen i södra landet och den större norrländska som vi inte kan utröna
med det material vi har, men som ger en avgörande skillnad när det gäller
inställningen till skolan generellt i respektive lokalsamhälle? Där Mandarinskolans personal rapporterar om en besvärlig relation till både föräldrar och
kommun, liksom om omotiverade elever som inte orkar jobba, råder i Plommonskolan idel solsken.19 Skolan har hög legitimitet i det omgivande samhället. Relationerna är goda till både kommun och föräldrar och får man tro elevenkäten är också relationerna mellan elever och lärare nära och förtroendefulla.
Å andra sidan kan man också konstatera en likhet i föräldrarnas förväntningar på skolan.20 I både Plommonskolan och Mandarinskolan har föräldrarna uppfattningen att skolan ska sköta sitt; man lämnar över till skolan
att ta hand om elevernas utbildning. I Plommonskolan beskrivs det som att
föräldrarna har höga krav på skolan, men även ett högt förtroende för den.
Och Plommonskolan är nöjd med sakernas tillstånd och axlar ansvaret. I
Mandarinskolan upplevs situationen däremot som frustrerande. Där har
skolans personal andra förväntningar på föräldrarna, som många av dem inte
lever upp till.
Till syvende och sist är det svårt att avgöra hur mycket av skillnaden i måluppfyllelse som beror på skillnader i förutsättningar. Det beror dels på att vi
inte kan vara säkra på att ha identiﬁerat alla viktiga skillnader. Det kan ﬁnnas
en lokal kulturskillnad i samhället. Det kan också vara så att de sociala problemen i familjerna är större i Mandarinskolans kommun än i Plommonskolans,
utan att det speglas i exempelvis socialbidrags- och sysselsättningsstatistik.
Men det beror också på att det ibland är svårt att skilja ”förutsättningar” från
skolans ”verksamhet”. Skolan påverkar ju också sin omgivning. Relationerna
mellan Plommonskolan och kommunen och föräldrarna påverkas av kontakterna däremellan, men också rimligtvis av elevernas resultat. Plommonskolans
föräldrar har ju faktiskt anledning att sätta sin lit till skolan, givet elevernas
förhållandevis goda resultat. Plommonskolans kommun ser skäl att vara stolt
över sin skola och ser att insatta resurser också används så att de ger resultat
(ett samband som inte alltid gäller). I detta avseende är Plommonskolan inne
i en god spiral där en god sak leder till en annan. Att i denna spiral söka reda

19

20

Ord som ”idyll” och ”paradis” används faktiskt i våra intervjuer. Samtidigt är förstås inte alla elever alltid
motiverade i Plommonskolan, utan motivation är något skolan arbetar aktivt med.
Såsom den beskrivs av intervjuade lärare och rektorer. Föräldrarna har inte tillfrågats direkt i denna
undersökning.
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Lärare på Plommonskolan:
Vi tar över eleverna på den nivå de
beﬁnner sig och lägger ner väldigt
intensivt arbete för att få dem
motiverade till att nå G.
Rektor på Mimosaskolan:
[V]i kan inte pressa våra elever
på ett tuffare… för vi måste ha
föräldrarnas stöd också, och
har man föräldrar som inte är så
starka så har man ju inte rätt att
sätta sig på deras vilja. Somliga
föräldrar nöjer sig ju med de lite
lägre resultaten, de motiverar inte
sina barn så mycket som vi ibland
skulle önska… ja, för att de inte
kan helt enkelt, och det måste vi
respektera.

ut hur mycket som beror på ”skolans arbete” respektive dess ”förutsättningar”
och vad som är orsak till vad, låter sig inte göras. Den goda spiralen kan också
ses i skolans inre arbete. De intervjuade i Plommonskolan andas tillförsikt.
Här ﬁnns en trygghet i att man vet sig kunna hjälpa barnen, en lugn pragmatism i utvecklingsarbetet som gör att man kan pröva saker, lita på sitt omdöme
om vad som fungerar eller inte och sedan handla på basis av det.
3.2 Komplexa orsakssamband

Vad kan vi lära av denna studie av sex fall? Det går att urskilja vissa likheter
mellan de skolor vars elever har en jämförelsevis hög måluppfyllelse, dvs. de
skolor som vi kallat vid namn på P. Vi återkommer till dessa likheter i nästa
avsnitt. Här ska vi istället lyfta några andra iakttagelser från fallstudien som är
viktiga i studiet av förklaringar till skillnader i måluppfyllelse.
Den statistiska delstudien kartlägger vissa allmänna mönster i skillnader i
måluppfyllelse, bl.a. hur meritvärde samvarierar med elevernas bakgrund och
kön. Den hjälper oss på så sätt att urskilja fall som är intressanta att studera för
att urskilja verksamhetens betydelse för skillnader i måluppfyllelse. Fallstudien
å sin sida visar hur komplicerade orsakssammanhang vi har att göra med. Den
ger oss en bild av den konkreta skolverklighet som ruvar bakom den sociala
statistiken och meritvärdespoängen. I någon mening är varje skola unik – den
ﬁnns i ett speciﬁkt sammanhang och har en alldeles egen historia. I det här
avsnittet pekar vi på hur orsaker blir till i mötet med skolan, hur det sker en
ömsesidig påverkan mellan olika orsaksfaktorer, hur denna ömsesidiga eller
växelvisa påverkan ibland (men inte alltid) tar formen av goda eller onda spiraler, dvs. hur framgång leder till framgång och motgång till motgång.
Myriader händelser i hundratusen barns liv
Undersökningen av de sex fallskolorna illustrerar tydligt hur statistiska uppgifter om bakgrundsfaktorer är indikatorer för de verkliga orsakerna till skillnader i elevernas måluppfyllelse och att statistiska samband visar samvariation
(att saker uppträder samtidigt) snarare än hur det ena orsakar det andra.
Den sociala statistiken visar sådana saker som andelen arbetslösa, andelen
med olika lång utbildning, andelen ensamstående, andelen socialbidragstagare
osv. Dessa tillstånd är förstås inte i sig orsaker till en högre eller lägre måluppfyllelse i skolan. Istället fungerar de som indikatorer för de verkliga orsaker
som visar sig i samband mellan social bakgrund och måluppfyllelse, dvs. de
påvisar indirekt förekomsten av sådant som har betydelse för måluppfyllelsen.
Vad är det då som konkret har betydelse; vad är de verkliga orsakerna? Ytterst
är det alla de myriader små och stora händelser i hundratusen barns liv som
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...myriader händelser i
hundratusen barns liv...
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har betydelse för deras utveckling. När det gäller bakgrundsfaktorer kan det
vara allt från enkla praktiska saker som vilken möjlighet man har att läsa läxor
ostört hemma, till mer djupgående skillnader i språk och tänkande som beror
på interaktion med föräldrar och andra nära personer ända sedan födelsen.
Den sociala och kulturella kompetens ett barn tar med sig från hem, förskola
etc. ger olika förmåga att anpassa sig till vad som gäller i skolan – och att göra
sig själv gällande där. Mer dramatiskt kan förstås barn få psykosociala problem
till följd av att föräldrarna missbrukar eller sitter i fängelse eller är deprimerade
på grund av arbetslöshet eller svåra ﬂyktingupplevelser. Barns inställning till
skolan kan påverkas av ifall föräldrarna själva anser att utbildning är viktigt
eller inte, liksom kamratgruppens hållningar. Vilken framtid uppfattar man
som möjlig och därmed värd att arbeta för?
I paret Plommonskolan och Mandarinskolan (föräldrar med låg utbildningsnivå, låg andel utländsk bakgrund) ser vi en skillnad i motivation och lust hos
eleverna som bl.a. märks i vår elevenkät. Personalen beskriver också omgivningen för respektive skola i mycket skilda termer. I det ena fallet är skolan
högt värderad och en stolthet för kommunen och föräldrastödet nämns som
en bidragande orsak till den förhållandevis höga måluppfyllelsen. I det andra
fallet är skolan tvärtom lågt värderad och föräldrarnas brist på engagemang och
stöd till sina barn nämns som en orsak till den förhållandevis låga måluppfyllelsen. Vi anar här en skillnad i kulturen eller attityderna mellan den lilla kommunen i södra Sverige och den större norrländska; en skillnad som inte fångas
upp av de sociala indikatorerna men som likväl är en betydelsefull skillnad
i skolornas förutsättningar i form av elevsammansättning. I fallet med Pionskolan och Mimosaskolan kan de elevförluster som Mimosaskolan upplever
ha inneburit en koncentration av problem som gör det svårare att nå hög måluppfyllelse, utan att det fångas upp i de statistiska uppgifterna.
De statistiska indikatorerna kan också i sig vara mer eller mindre rättvisande. Skol-paret Pluto och Mars (föräldrar med hög utbildningsnivå, låg andel
utländsk bakgrund) framstod som jämförbara med den sociala statistik vi hade
tillgång till vid urvalet. När vi senare kontrollerade mot ytterligare statistiska
uppgifter visade det sig att Pluto faktiskt hade ett mer gynnsamt utgångsläge
än Mars.21 I vilken utsträckning denna skillnad i elevsammansättning har
betydelse för skillnaden i måluppfyllelse vet vi inte.

21

Med ”gynnsamma” menas här förstås bara att det är statistiskt sannolikt att nå hög måluppfyllelse mätt
med betyg. I andra avseenden kan en sådan elevsammansättning kanske vara ogynnsam.
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En komplex och ömsesidig påverkan
Statistiken för föräldrarnas utbildningsbakgrund och socialbidragstagande
m.m. kan alltså i bästa fall indirekt påvisa de förhållanden som faktiskt ger
möjligheter och sätter gränser för de enskilda individerna. Fallstudien illustrerar också att sambanden mellan socioekonomiska förhållanden och andra individuella förutsättningar och studieresultat inte är några orubbliga naturlagar.
Eleverna(s bakgrundsförutsättningar) kan mötas på olika sätt av skolan. Man
kan säga att de exempel på ”orsaker” som listats ovan, faktiskt blir orsaker till
högre eller lägre måluppfyllelse i mötet med skolan. På så sätt kan man lika
gärna lokalisera ”orsaken” till skolan som till eleven och elevens miljö. Ett enkelt och konkret exempel är att svårigheter att läsa läxor ostört i hemmet (vilket grovt indiceras av socioekonomisk statistik) inte blir en ”orsak” om skolan
ordnar läxhjälp efter skoldagens slut. Ett mer komplicerat exempel på en högre
abstraktionsnivå är teorin att skolan blir orsak i det den avspeglar en svensk
medelklasskultur. De normer och värderingar och det språk som talas i skolan
skulle sålunda avspegla dito hos en bestämd grupp i samhället och därmed
vara svårare att leva med och hävda sig i för elever i andra grupper. Samma sak
kan gälla skolan såsom den skrivs fram i läroplan och kursplaner. Vissa elever
kan genom sin kulturella tillhörighet känna sig mer bekväma med själva de
mål som ligger till grund för bedömningen, det språk och sätt som lärarna har
osv.
Fallstudien belyser hur orsaker ”blir till” i mötet med skolan. En av många
skillnader mellan Plommonskolan och Mandarinskolan (föräldrar med låg utbildningsnivå, låg andel utländsk bakgrund) är t.ex. just att den förra anordnar
läxhjälp på eftermiddagarna, medan den senare inte gör det. (Detta i sin tur
beror nog i alla fall delvis på att Plommonskolan har mer resurser än Mandarinskolan.) Vidare kan det vara så att både elevernas och föräldrarnas inställning till studierna och därmed den så viktiga motivationen, är en följd av hur
skolan arbetar: en följd av olikheter i hur personalen på respektive skola bemöter dessa barn från studieovana hem. I forskningen om framgångsrika skolor
har man funnit att personalen i sådana har höga förväntningar på eleverna. I
våra fall kan vi se tecken på något liknande. Vi ser t.ex. att lärarna på bägge
skolor säger att många föräldrar saknar studietradition och lämnar över till
skolan att sköta barnens utbildning. Likaså säger de att många elever är omotiverade när de börjar sjuan. Men på Plommonskolan axlar man det ansvar som
föräldrarna lägger på skolan för barnens utbildning; på Mandarinskolan säger
man att det ﬁnns gränser för vad man kan uppnå – gränser i form av bristande
föräldrastöd. På Plommonskolan framhålls motivationsarbetet som centralt;
på Mandarinskolan är detta inte särskilt framträdande i lärarintervjuerna och
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Speciallärare på
Plommonskolan:
Kommer inte eleverna till skolan
eller har vi inte fått någon sjukanmälan så kollar vi upp det och
jag åker till och med och hämtar
elever men jag har ju inte så
många elever.
Rektor på Mandarinskolan:
Jag tror inte föräldrarna riktigt förstår hur viktigt det är att de ligger
på barnen, att de hjälper till med
läxor och uppmuntrar dem… ja,
de tror kanske att de klarar mera
själva än de faktiskt gör. Jag tycker
faktiskt inte barnen får den hjälp
de har rätt att kräva hemifrån.

Lärare på Plommonskolan:
Har man en eller två där det inte
alls ser bra ut och jag inte vågar
ta ansvaret av att tänka tanken
att han eller hon ska nå ett G så
slår man ju larm direkt till speciallärarna och då tar ju de och kör
lite tester så ser vi vad som är den
största bristen och det tycker jag är
jätteskönt. Man kan vara så ﬂexibel
så att de kan få gå ifrån och gå dit
och bara testas. Sedan får man
gå tillbaka och titta på hur det har
varit tidigare. Just att man kan få
den här känslan att det kommer gå
bra och att de kommer att klara det
tycker jag känns bra.
Rektor på Mandarinskolan:
Man säger ju att barnen ska få den
hjälp de behöver för att nå godkänt
resultat, men det målet har i alla
fall inte vi möjlighet att infria.

i elevenkäten ser vi elever som känner att de lämnas åt enbart sitt eget arbete.
Både på Mandarinskolan och på Mimosaskolan möter vi inställningen att
den låga måluppfyllelsen beror på eleverna – inte på skolans arbete. Det kan
vara så att denna inställning innebär att eleverna möts olika på de bägge skolorna och att detta bidrar till skillnaden i måluppfyllelse. Detta illustrerar hur
måluppfyllelsen blir till i mötet mellan en skolas verksamhet och eleverna(s
bakgrundsförutsättningar) på ett sätt som gör att det ibland är svårt att avgöra
var det ena börjar och det andra slutar.
Över huvud taget visar fallstudien hur det ﬁnns en ömsesidig eller växelvis
påverkan mellan skolans verksamhet, elevsammansättningen (dvs. elevernas
bakgrund, sociala miljö etc.) och måluppfyllelsen (dvs. i vilken utsträckning
eleverna utvecklas i den riktning som de nationella målen i läroplan och kursplaner anger). Några exempel:
Föräldrastödet bidrar, enligt de intervjuade, positivt till måluppfyllelsen i
Plommonskolan. Föräldrastödet kan i sin tur, som nämnts, vara en följd av
hur skolan möter föräldrarna eller bero på en allmänt spridd inställning i bygden, en lokal kultur – eller båda. Samtidigt kan det väl vara så att den relativt
goda måluppfyllelsen i sin tur påverkar lärarnas och elevernas förväntningar
och föräldrarnas inställning. De höga förväntningarna och den positiva inställningen vilar på erfarenheten i respektive fall. Lärarna i Plommonskolan har anledning att känna sig trygga i att de kan hjälpa eleverna tillräckligt – eftersom
deras egen erfarenhet säger att det brukar gå bra. Föräldrarna på Plommonskolan kan i trygg förvissning överlåta ansvaret för utbildningen på skolan, eftersom det brukar gå bra. De hamnar heller inte, som Mandarinskolans föräldrar,
i en försvarsposition gentemot skolan, utan känner förtroende för den, kommer gärna på aktiviteter ordnade av skolan, förmedlar en positiv bild av skolan
till sina barn. Samma saker kan inte gärna sägas om Mandarinskolan, där det
dåliga resultatet verkar ”sitta i väggarna”, som en intervjuad säger. Vidare har
Plommonskolans kommun anledning att känna förtroende för skolan pga. att
de förhållandevis goda resultaten. Detta förtroende kan vara av betydelse för
att man låter personalen medverka i hög grad vid resursfördelningen, vilket i
sin tur kan vara en bidragande orsak till måluppfyllelsen. Kommunens förtroende för skolan (som alltså eventuellt kan bero på måluppfyllelsen) kan också
ha medverkat till den stolthet över skolan som ﬁnns på orten, vilket kan ha
gjort det enklare att prioritera en ekonomisk satsning på skolan vilken i sin tur
enligt ﬂera lokala aktörer har en direkt betydelse för den relativt höga måluppfyllelsen genom små undervisningsgrupper och förhållandevis gott om lärare.
Samma typ av självförtroende respektive förtroende från omgivningen kan
uppstå med avseende på utvecklingsarbetet. Vi ser i Plommonskolan en lugn
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pragmatisk inställning till utvecklingsarbetet. Det här är ingen experimentskola, säger de intervjuade, men vi har prövat en hel del och funnit somligt
värt att fortsätta med, annat inte. Plutoskolan – som ju faktiskt nästan kan
kallas en experimentskola – har samma självförtroende både när det gäller
elevernas måluppfyllelse och utvecklingsarbetet. P-skolorna i undersökningen
är inte generellt mer förändringsbenägna än M-skolorna. Den skillnad vi anar
i materialet handlar mer om handlingskraft, om genomförandet – att man tar
tag i och faktiskt gör saker – och att man drar slutsatser av sina erfarenheter.
Goda och onda spiraler
Denna ömsesidiga komplexa påverkan gör det alltså svårt att urskilja ”vad som
är vad” och att lokalisera orsaken till skillnad i måluppfyllelse. Men den kan
nog också i sig fungera som en (indirekt) orsak, genom att skolorna kommer
in i goda eller onda cirklar eller spiraler av skolutveckling. Det vi ser i exemplen
Plutoskolan och Plommonskolan ovan, är sannolikt hur framgång föder framgång och höga förväntningar blir självuppfyllande profetior. I båda fallen ﬁnns
dessutom ett ömsesidigt förtroende mellan skolan och kommunen – som återigen ju också kan vara påverkat av det goda resultatet. Två av M-skolorna –
Mandarinskolan och Mimosaskolan – visar snarare tecken på negativa spiraler.
Det gäller kanske särskilt Mimosaskolan (föräldrar med låg utbildningsnivå,
ganska många elever med utländsk bakgrund) som också upplever stora elevförluster i den av skolbyte och segregation präglade kommunen. Det vi ser här
är troligen en växelvis påverkan som snarare leder nedåt. En låg måluppfyllelse
(m.m.) leder till elevtapp vilket leder till oro på skolan och läraromsättning
vilket innebär en sämre verksamhet vilket leder till lägre måluppfyllelse osv.
De framgångsrika skolornas motsatser i de här fallen är alltså inte bara mindre
framgångsrika, utan kanske också motgångsmärkta.
Men inte heller detta cirkelmönster eller spiralmönster är genomgående i
vårt material. Det stämmer inte med vår bild av Pionskolan (föräldrar med
låg utbildningsnivå, ganska många elever med utländsk bakgrund) och Marsskolan (föräldrar med hög utbildningsnivå, mycket få elever med utländsk
bakgrund). Pionskolan präglas visserligen av självförtroende i arbetet med eleverna, men har inte något utpräglat stöd i omgivningen. Gangsterryktet lever
kvar i vissa kretsar. Marsskolan däremot har fortfarande ett gott rykte och personalen bedömer också skolans arbete som i huvudsak lyckat. Samtidigt ﬁnns
här en frustration över elever som inte passar in, som man inte lyckas hjälpa
över godkändgränsen eller som inte får stöd i tid, liksom över ett haltande förändringsarbete för skolan i sin helhet. Att det är just Pionskolan och Marsskolan som inte upplever entydiga spiraltendenser kan möjligen ha att göra med
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att eleverna på båda skolor har ett studieresultat som är ganska nära riksgenomsnittet. Det är bara i förhållande till deras respektive elevsammansättning och
jämfört med respektive par-skola som Pionskolans och Mimosaskolans måluppfyllelse är relativt hög respektive låg. Positionen i förhållande till landets genomsnitt kan påverka både omgivningens uppfattning och självuppfattningen.
Anledningen till att de inte så tydligt är inne i goda eller onda cirklar skulle
då alltså vara att de inte etiketteras som skolor med särskilt gott eller dåligt
resultat, såsom de övriga fallen i studien. Detta senare är i så fall ett exempel på
hur själva utvärderingsverksamheten, liksom rangordningar i lokalpressen och
liknande, i sig kan fungera som en indirekt orsaksfaktor i sammanhanget.

…skolorna kommer in i
goda eller onda spiraler…
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Hur skolornas verksamhet
bidrar till skillnaden
i måluppfyllelse
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4. Hur skolornas verksamhet bidrar
till skillnaden i måluppfyllelse
Upplägget av fallstudien är gjort så att de skillnader i måluppfyllelse som ﬁnns
mellan skolorna inom varje par, ska kunna hänföras till skillnader i skolornas
verksamhet i vid mening och inte till skillnader i skolornas elevsammansättning. Som framgått ovan är de valda skolorna dock knappast ”tvillingar” på så
sätt att utgångsläget är exakt detsamma. Det är ibland svårt att avgöra var ”förutsättningar” slutar och ”verksamhet” börjar och om det är ”verksamheten”
som påverkar ”måluppfyllelsen” eller tvärtom. Vad är hönan och vad är ägget?
Till detta kommer svårigheter i bedömningen av måluppfyllelse. De mål som
staten föreskriver för skolan kräver i varje enskilt fall kvaliﬁcerade bedömningar med avseende på kvaliteter i elevens förmågor. Vidare ﬁnns en lokal frihet
att konkretisera innehållet i kursplanerna på olika sätt. Sammantaget gör detta
att bedömningar av måluppfyllelsen på skolor i en nationell utvärdering bär på
en viss osäkerhet.
När vi har analyserat våra fallskolor har vi koncentrerat oss på just jämförelsen: är elevsammansättningen tillräckligt lik för att det ska vara intressant att
gå vidare och jämföra skillnader i verksamhet, är måluppfyllelsen tillräckligt
olik för detsamma? Vi har lyft de aspekter av verksamheten inklusive åtgärder på den kommunala nivån som framstått som betydelsefulla i respektive
skol-par, och vi har varit ganska försiktiga i vår bedömning med tanke på de
metodsvårigheter som redovisats ovan. I den längre rapporten från projektet
(ﬁnns som pdf-ﬁl på www.skolverket.se) ﬁnns våra resonemang och bedömningar mer utförligt redovisade.
I det här avsnittet ska vi lyfta fram det i skolornas verksamhet – inklusive
organisation, resurser, kommunal skolpolitik – som vi har bedömt varit verksamt när våra tre P-skolor nått en högre måluppfyllelse än våra tre M-skolor.
Lärare på Plutoskolan
[J]ag är stolt över att vi håller efter
barnen, det ﬁnns inga barn som
ﬂyter omkring. Ja, vi vet vad de
gör, hur de har det, hur de mår
och … Sedan om de kan bära sig
åt… Men vi vet att de gör det och
vi försöker hjälpa dem. Vi har kontroll, vi är en sorts blåslampor och
det tror jag är väldigt bra för barn.
Ja, för alla slags mål… för de där
andra målen, de sociala målen.
Kunskapsmål är lättare
att jaga […].

4.1 Lärarnas förhållningssätt och relationer till eleverna

Den mest framträdande likheten mellan de tre P-skolorna gäller lärarnas förhållningssätt och deras relationer till eleverna och att skolorna har en organisation och/eller storlek som understödjer detta.
Lärarnas förhållningssätt innebär en samtidig satsning på kunskapsmål och
social omsorg och kontroll. Många lärare på dessa skolor är mycket engagerade
– i några fall lägger de rent av ner mer tid än de ”behöver” (har betalt för) att
hjälpa elever. Grunden för arbetet är dock att alla tre P-skolorna organiserats
så att det blir jämförelsevis få och nära relationer mellan lärare och elever. Här
ﬁnns alltså en relativ småskalighet i någon form – antingen genom att skolan
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har färre elever och/eller genom organisationen av arbetslag och undervisning.22
Med förhållandevis få lärare på få elever får lärarna möjlighet till en bättre kännedom om sina elevers hela situation: deras familjeförhållanden och deras sociala situation i skolan såväl som deras utveckling med avseende på skolans mål.
Vidare får de en mer förtroendefull relation till och dialog med sina elever, vilket märks inte minst i elevenkäterna. På dessa sätt får lärarna möjlighet att anpassa stödinsatserna till eleverna. Skolorna präglas dessutom av social kontroll.
Lärarna själva uttrycker det som att de ”har koll” och ”tar tag” i saker. Storleken
alternativt organisationen hindrar eleverna från att anonymt glida undan.
Vidare förenas de tre P-skolorna i sitt självförtroende och sin handlingskraft.
Lärarna känner en trygghet i att de faktiskt kan hjälpa elever också om dessa
har svåra förutsättningar i sin familj eller liknande, och i denna mening har de
höga ambitioner för sina elevers resultat. Förmågan att ”ta tag” i saker märks
i dessa skolor också i att lärarna gör saker i utvecklingsarbetet: man genomför
det man har bestämt sig för i större utsträckning än i M-skolorna.
I alla tre jämförelserna ser vi sålunda att P-skolornas lärare har ett omsorgsfullt och pådrivande förhållningssätt till eleverna – ”extraföräldrar” och ”blåslampor” som det uttrycks i intervjuerna – och att de förhållandevis förtroendefulla relationerna understöds av skolans organisation och/eller begränsade
storlek. Men det betyder inte att alla dessa ting lyser med sin frånvaro på Mskolorna. Ibland är det en skillnad i grad snarare än art.
Vidare är det bara på en hög abstraktionsnivå som dessa likheter i lärarnas
förhållningssätt och i organisationen kan skönjas hos de tre P-skolorna. Det
vardagliga, konkreta arbetet skiljer sig åt mellan dem, liksom organisationen
av undervisningen m.m. Dessa skillnader bottnar både i att skolorna har olika
historia, kommunalt sammanhang m.m. och i att man anpassar verksamheten
efter de skilda elevsammansättningarna. Men på en högre abstraktionsnivå ser
vi alltså likheter, och det ﬁnns en logik i att det är just dessa likheter vi ser. De
närmare relationerna mellan lärare och eleverna kan innebära både att lärarna
känner sina elever bättre, i meningen bättre vet vad de behöver för att gå vidare i sin utveckling, och att lärarna känner ett större ansvar för dem – alltså
känner dem som just sina elever. Om olika elever kräver olika ”nycklar”, som
en intervjuad uttryckte det ungefär, är kännedom, dialog och ansvarskänsla
viktiga oavsett vilka miljöer eleverna kommer ifrån. Något tillspetsat kan man
kanske uttrycka det med en liknelse: det ﬁnns ingen universalmedicin, men
det är alltid en fördel om doktorn känner patienten väl.

22

Observera alltså att det är en relativ småskalighet. Plommonskolan har exempelvis ca 300 elever, varav ca
två tredjedelar på senaredelen.
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Lärare på Pionskolan:
Men mycket av det vi jobbar med
på den här skolan kanske inte
på en annan skola med ett annat
upptagningsområde hade varit lika
värdefullt. Jag menar, här vet vi
vilka barn vi har, vi vet vilken dag
de ska ha prov i engelska eller
prov i so, och man hör med dem
någon dag innan om de har börjat
läsa, om de kommer att ﬁxa detta,
och om man kan hjälpa dem med
någonting. Men jag menar, en unge
med en civilingenjör och en läkare
som föräldrar… ja, de har ju inte
det behovet. De har lärt sig planera
från det de var sex år gamla, de
har den hjälpen hemma.

4.2 Ett paket av insatser

Fallstudien illustrerar dock också att småskalighet och engagerade lärare inte
är en tillräcklig förutsättning för relativt hög måluppfyllelse. Mandarinskolan
är ett intressant exempel i sammanhanget, som illustrerar hur det krävs många
delar i ett paket för att dessa goda förutsättningar ska hjälpa skolan till hög
måluppfyllelse. Eftersom skolan är ganska liten och ligger i ett litet samhälle,
ﬁnns småskalighet och förhållandevis få relationer mellan lärare och elever som
naturliga förutsättningar. På skolan pågår, åtminstone sedan ett par år tillbaka,
en pedagogisk diskussion och reﬂektion om förutsättningar och arbetssätt och
utvärderingsarbetet är inte mindre utvecklat än på den par-skola vi jämfört
med. Vi har heller inte kunnat konstatera någon större skillnad mellan skolledningarnas sätt att styra sina respektive skolor. Här ﬁnns också engagerad, erfaren och välutbildad personal som med anledning av den nya läroplanen från
1994 genomförde en ganska radikal förändring av skolans arbetssätt i syfte att
uppnå viktiga mål. Det var dels en satsning på elevernas individuella inﬂytande, ansvarstagande och självständighet, men också ett försök att satsa på mer
renodlade kunskapsmål. Elevtiden skulle göra det möjligt att hjälpa elever som
behövde mycket stöd, samtidigt som elever som kommit längre stimulerades
genom möjligheter att fördjupa sig. Det nya betygssystemet med godkändnivån uppfattades som en höjning av ambitionerna i förhållande till tidigare och
förväntningarna på både det egna arbetet och eleverna var höga: nu minsann
skulle de bli godkända, som en lärare uttryckte det i intervjun. Den praktiska
utformningen blev så kallad elevtid på eftermiddagarna i kombination med ett
mentorssystem för planering och uppföljning av detta självständiga arbete.
Varför har då skolan inte lyckats förbättra måluppfyllelsen? Det ﬁnns inget
enkelt svar på den frågan. Såsom elevtiden har kommit att tillämpas ﬁnns
brister i både motivation och kontroll. Den uppföljning som byggdes in i
systemet tillämpas inte alltid enligt de intervjuade lärarna – kanske är det detta
att man inte ”tar tag” i saker, att det brister i genomförandet när det kommer
till kritan? Kanske var själva utformningen inte särskilt väl anpassad efter de
lokala förutsättningarna? Mandarinskolan präglas av en omgivning där skolan
är ganska lågt värderad. Många elever är enligt lärarna omotiverade: de vill
eller orkar inte arbeta. Många föräldrar, fortfarande enligt lärarna, saknar vilja
eller förmåga att hjälpa och peppa eleverna. I denna situation valde man ett
arbetssätt som bygger på stora inslag av individuellt arbete där eleverna själva
på kort varsel kan välja klassrum och lärare på eftermiddagen. Sammansättningen i klassrummet varierar från dag till dag. Vissa grupper blir väldigt stora.
Lärarna har svårt att förbereda sig. Elevtiden innebar att skolans naturligt goda
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förutsättning – det lilla formatet – inte fullt ut kunde utnyttjas till just social
kontroll och tillitsfulla relationer.
Mandarinskolans arbetssätt står i stark kontrast mot centrala idéer på dess
jämförelseskola Plommonskolan, som satsar på återkommande bedömning
av elevernas måluppfyllelse och snabba stödinsatser när behov upptäckts, liksom att lägga mycket energi på att motivera eleverna, inslag av självständigt
fördjupningsarbete som varierar efter ämne och när det passar in i kursen
istället för på bestämda schemapositioner. Men valet av arbetssätt är inte hela
förklaringen. När Mandarinskolan under det senaste året börjat närma sig
Plommonskolans arbetssätt genom projektet Läsa Skriva Räkna, illustreras en
annan betydelsebärande skillnad mellan de två landsbygdsskolorna, nämligen
att Plommonskolan har mer resurser, särskilt mer personal. Det räcker inte att
satsa på en noggrann uppföljning av elevernas kunskapsnivå – såsom i läsdiagnostiseringen – utan det måste kombineras med stödinsatser där behov upptäcks. Det kan vara specialpedagogiska insatser såväl som vanlig läxhjälp efter
skolans slut eller annat stöd. Oavsett vilket krävs resurser.
Till detta kommer att Plommonskolan har sitt arbetssätt gemensamt med
andra skolor i kommunen. Därför har man inte samma problem med att
elever kommer till senaredelen med stora kunskapsluckor, som man har i
Mandarinskolan. I den här undersökningen har vi särskilt fokuserat på arbetet
i senaredelen. Men i åtminstone två av fallen – Plutoskolan och just Plommonskolan – ser vi hur den pedagogiska kontinuiteten för eleverna genom
skolgången har betydelse.
Exemplet Mandarinskolan visar sålunda hur det inte räcker med bara ett
par gynnsamma förutsättningar, utan att det är hela verksamhets-paket som
tillsammans bidrar till förklaringen av skillnaderna i måluppfyllelse i de tre
skol-paren. Detta innebär också metodsvårigheter för undersökningen. Det är
ibland svårt att urskilja exakt vad som är avgörande, när P-skolan verkar fungera bättre i en rad avseenden än den M-skola vi jämför med. Ett exempel på
detta är skolornas arbete med lokala mål och den relaterade frågan om tydlighet
för elever och föräldrar. Såsom dagens svenska skola är tänkt att styras och
fungera, vilar på skolorna att göra lokala bearbetningar av de nationella målen,
så att det framgår hur man med lokalt valda metoder och stoff ska nå målen. I
de tre undersökta P-skolorna framträder en tydlighet i förhållande till eleverna
när det gäller målen – men man arbetar på olika sätt med detta. Plutoskolan
arbetar mycket med att tydliggöra målen för olika moment för eleverna, ibland
genom att eleverna själva deltar i arbetet med att skriva lokala bearbetningar av
mål och kriterier. Man har också aktivt dragit in föräldrarna i diskussioner av
hur kursplaner och betygskriterier ska förstås etc. Pionskolan, å sin sida, menar
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Rektor på Mandarinskolan:
Man skulle behöva jobba i mindre
grupper, och kanske till och med
jobba med läxläsning på kvällarna… Javisst, gärna det, men då
måste jag ha några som gör det.
Jag tror inte det ﬁnns något motstånd mot att arbeta så här, det
gäller bara att man räcker till, men
som det ser ut nu så har lärarna
fullt upp ändå så att säga.

att den undervisningsmodell man använder – baskurs och fördjupningskurs
– ger en ökad tydlighet för eleverna. Baskursen motsvarar godkänt, och det
är först när man klarat den som man går vidare till fördjupningen. Detta gör
det tydligare och mer överblickbart för eleverna vad man ska göra för att få
godkänt, menar lärarna. På Plommonskolan, slutligen, är det kanske särskilt
de lokala bearbetningarna av kursplanerna i form av gemensamma mål för
alla årskurser (utöver åk 5 och åk 9) som ger en tydlighet för de inblandade.
Vi ser alltså en likhet mellan de tre P-skolorna i detta avseende. Samtidigt
arbetar också Marsskolan med att informera elever om mål och kriterier när
nya undervisningsmoment inleds – det framgår av både lärarintervjuer och
elevenkäten. Elevenkäten från Mandarinskolan ger heller inte intryck av att
eleverna känner sig oinformerade om målen. De brister som påtalas av eleverna
handlar mestadels om att de inte anser sig få tillräckligt stöd att nå målen och
vi har dragit slutsatsen att detta är mer avgörande för måluppfyllelsen. Huruvida arbetet med de lokala måldokumenten och tydlighet när det gäller målen
i allmänhet är ”en skillnad som gör en skillnad” i vår fallstudie är alltså svårt
att bestämt uttala sig om.
Givetvis ﬁnns en osäkerhet i bedömningarna av vad i de olika paketen av
verksamhet som bidrar till skillnaden i måluppfyllelse. I den långa versionen av
rapporten på Skolverkets hemsida, ﬁnns våra jämförelser mer utförligt redovisade för den intresserade läsaren.
Fallet Mandarinskolan exempliﬁerar också att även om de avgörande processerna som orsakar skillnader i måluppfyllelse måste sökas på elevnivån – även
om det som händer, händer i mötet elev-skola – ﬁnns betydelsefulla orsaksfaktorer på andra nivåer än denna som ger förutsättningar för det mötet. I två av
våra parvisa jämförelser har det lokala ledarskapet bidragit till skillnaden och
vi ser också olika väl fungerande utvecklingsarbete. Även den kommunala omgivningen skiljer sig mellan skolorna, och i ett skol-par ser vi alltså att resurstilldelningen bidrar till att förklara skillnaderna. Mer om detta i nästa avsnitt.
4.3 Ledning och utvecklingsarbete
Lärare på Plutoskolan:
[V]i har en ganska tydlig riktning på
verksamheten, men med mycket
stor frihet och ett enormt ansvar
inom den riktningen.

Ledarskapets betydelse är tydligast i jämförelsen av Plutoskolan och Marsskolan. Plutoskolan har haft samma rektor sedan skolan startades, en rektor med
en bestämd uppfattning om hur skolan ska arbeta och som också givits stora
möjligheter att forma skolan därefter. Hon beskrivs som tydlig och beslutsför,
samtidigt som skolan har ett öppet diskussionsklimat och lärarna har stor frihet och ansvar inom vissa givna ramar. Plutoskolans par-skola, Marsskolan, är
den enda av fallskolorna där det ﬁnns ett klart missnöje med ledningen. Inte
så att rektorn är illa sedd – tvärtom, de intervjuade lärarna är istället missnöjda
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med att hon i en omorganisation hamnat längre från lärarna genom ett större
ekonomiskt och administrativt ansvar på bekostnad av det pedagogiska ledarskapet. Denna organisation genomfördes inte långt efter att skolan haft en
turbulent period med en ganska kontroversiell rektor. Att systemet också innefattar biträdande rektorer23 som ska ansvara för det pedagogiska ledarskapet,
uppfattas inte som en tillräcklig ersättning av de intervjuade. Allmänt upplever
man också brister i kommunikationen mellan ledning och arbetslag på skolan,
vilket man tror bottnar i dess storlek. De olika arbetslagen arbetar i ganska hög
utsträckning med sitt.
I övriga par kan vi inte se att skolledningen är en viktig faktor för att förklara skillnaden i måluppfyllelse mellan skolorna i respektive par, vilket självklart
inte utesluter att den är viktig för måluppfyllelsen. På Pionskolan ﬁnns en
uppskattad ledningstrojka av rektor och biträdande rektorer, som åtminstone
en av de intervjuade hänvisar till som en förklaring till elevernas förhållandevis
goda resultat. Men rektorn har bara varit på skolan i tre år. Dessförinnan upplevde skolan några oroliga år med ett par rektorer som kom och gick och till
och med en rektorslös period. Trots detta hade skolan en måluppfyllelse som
var högre än den som beräknas med Skolverkets analysverktyg SALSA, som tar
viss hänsyn till elevsammansättningen, även om resultatet mätt på detta sätt
förbättrats åren därefter. Den stabila och erfarna lärarkåren på skolan framstår
som det avgörande för måluppfyllelsen, snarare än skolledningen. Lärarna
hade också bestämda uppfattningar om hur skolan borde ledas och medverkade till att den ﬁck den skolledning som den nu har. På Pionskolans par-skola,
Mimosaskolan, har skolledningen haft svårigheter att genomföra utvecklingsarbete enligt sina idéer i en skola där lärarkåren hyser olika uppfattningar om
hur arbetet bör läggas upp och bedrivas. Rektorn konstaterade i intervjun att
förändringsarbetet tydligen hade brustit i demokratisk förankring, eftersom
det sedermera visade sig att alla inte varit med på tåget. Men igen är ledarskapet knappast en förklaring för den långa period av låg måluppfyllelse som vi
ser på skolan, eftersom den nuvarande rektorn bara suttit på sin post i tre år.
Den tidigare ledningshistorien känner vi inte till.
Vad gäller det tredje paret, Mandarinskolan och Plommonskolan, är deras
skolledningar påfallande lika och framstår därför inte som betydelsefulla för
skillnaden i måluppfyllelse. Lyfter vi blicken ovan skolnivån ser ledarskap ändå
ut att vara av betydelse för skillnaden mellan de två fallen. Plommonskolans
kommun, som är mycket liten, har som beskrivits ovan fört en tydlig skol-
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Lärare på Marsskolan, om rektor:
Lärare 2: [F]örr satt hon nästan
alltid på sitt rum med dörren
öppen, idag är hon nästan
aldrig här.
Lärare 1: De suger upp vår
chef, de får väl skaffa en egen,
tycker jag.

politik som märks i det direkta arbetet med eleverna. Här har ett betydelsefullt
ledarskap således utövats från den kommunala nivån.
Plutoskolans rektor har sålunda som skapare och ledare av sin skola säkert
haft betydelse för det goda resultatet, genom sin tydlighet, beslutsamhet och
sitt engagemang. Men vi kan inte se att sådana ledaregenskaper skulle vara ett
gemensamt drag hos P-skolorna, eller vara något som helt saknas i M-skolorna.
Den förra rektorn på Marsskolan saknade t.ex. varken idéer eller vilja. Det som
går igen i materialet är snarare vikten av legitimitet, att lärarkåren har förtroende för skolledningen och att utvecklingsarbetet är något gemensamt på skolan.
Utvecklingsarbetet ser olika ut till både form och innehåll i de sex skolorna.
I två av skol-paren ser vi en skillnad som gör en skillnad såtillvida att P-skolan
i respektive par bedriver ett utvecklingsarbete som i högre utsträckning än
M-skolan grundas på en genomtänkt pedagogisk grundsyn och mål för arbetet
och som också får ordentligt genomslag i det dagliga arbetet. Den angivna riktningen för utvecklingsarbetet är i båda fallen individualisering i meningen en
anpassning av skolans arbete till de enskilda elevernas förutsättningar och behov. Där ﬁnns bestämda former och rutiner för utvecklingsarbetet och en hög
grad av delaktighet för personalen – också utöver vad som görs i de enskilda
arbetslagen. Det ﬁnns också en större samsyn i personalgrupperna på Plutoskolan och Pionskolan än i respektive M-skola. När det gäller Plommonskolan
och Mandarinskolan ser vi inte dessa skillnader mellan de två skolorna.
4.4 Den kommunala nivån

Även den kommunala nivån har skiftande betydelse i de olika fallen. I två av
P-skolorna upplever de intervjuade ett klart stöd från kommunen, om än på
olika sätt. I Plutoskolans fall föddes skolan som ett resultat av att kommunen
gav rektorn i uppdrag att starta en modellskola: en skola som kunde fungera
som föregångare för andra skolor i kommunen. Förhållandet mellan skolan
och kommunen har alltsedan dess i stort sett präglats av ömsesidigt förtroende
och dialog. På skolan har personalen känt sig fri att pröva nya lösningar, känt
att det också är tillåtet att misslyckas. I Plommonskolans fall är utformningen
av skolans arbete ett uttryck för kommunens skolpolitik. Skolan har ansetts
viktig för orten och man har skjutit till mycket pengar till den. Man har satsat
på hög lärartäthet och små undervisningsgrupper, noggrann kunskapsuppföljning och snabba stödinsatser vid behov, inklusive samordning av lärarna på
olika stadier och olika skolor. Personalen involveras vid resursfördelning för att
öka chansen att resurserna hamnar där de bäst behövs. Detta står i skarp kontrast till den andra landsbygdskommunen i studien, Mandarinskolans kommun, där skolpolitiken mer handlat om organisationen av skolverksamheten
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än om innehållet i skolan. Där ﬁnns inte samma höga värdering av skolan på
orten. Kommunen är mycket större än Plommonskolans kommun och avståndet mellan den kommunala nivån och skolnivån är längre både mentalt och
organisatoriskt.
Hos Pionskolan och Mimosaskolan ser vi också skillnader i respektive
kommuners skolpolitik och det sätt som förvaltningen valt att arbeta på. Vi
har dock inte kunnat härleda skillnaderna mellan de bägge skolorna till dessa
skillnader mellan kommunerna. I detta par verkar det istället vara skillnader
på skolnivå som är avgörande. Ett mindre frågetecken ﬁnns dock när det gäller
elevsammansättningen i de bägge skolorna. I Mimosaskolan framhåller de intervjuade att kommunens skolpolitik framför allt kännetecknas av en satsning
på det fria skolvalet, samtidigt som staden sedan länge är tydligt segregerad
längs både socioekonomiska och etniska linjer. Detta, menar personalen, kan
ha lett till att Mimosaskolan har fått en större koncentration av elever med
sociala problem och motivationsproblem. Att många elever – och även lärare
– byter skola i kommunen anses också bidra till ett sämre arbetsklimat i sig,
genom de många ﬂyttarna. Det är dock osäkert om denna process har pågått
så länge att det kan förklara skillnaden i måluppfyllelse mellan de två parskolorna så långt tillbaka som 1998.
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…visar vägen vart jag
ska, vart jag vill…

Elevenkät i Pionskolan:
1. Vilka av de här målen [kunskap,
demokrati, gemensamma värderingar]
tror du är viktigast på din skola?
De tar mycket ansvar och lär oss mycket
men också lika mycket gemensamma värdighet.
så här har lärare allting.
2. Hur märker du det?
Lärarna kämpar värkligen de försöker hjälpa så mycket så möjligt.
3. På vilket sätt hjälper skolan dig att nå målen?
Skolan lär mig Vissar väggen vart jag ska vart jag vill och skolan hjälpe mig
att nå det målet.

Sammanfattning
och kommentar

5. Sammanfattning och kommentar
I den här studien har vi konstaterat att om vi jämför de skolor som har lägst
måluppfyllelse med dem som har högst så är skillnaderna mycket stora. Å andra sidan beﬁnner sig det stora ﬂertalet av landets skolor långt från dessa extremer: dryga två tredjedelar av skolorna återﬁnns i ett spann mellan 185 och 224
meritvärdespoäng. För att få grepp om vad denna skillnad konkret betyder,
kan man översätta 160 i genomsnittligt meritvärde till en skola där alla elever
får godkänt i alla ämnen, medan 240 poäng motsvarar en skola där alla får VG
i alla ämnen.
I normalfallet är dock skolorna inte alls så homogena som dessa ﬁktiva
exempel. I de allra ﬂesta av landets skolor ﬁnns elever som lyckas mycket bra
i skolan och elever som inte gör det. Skillnaderna mellan skolorna utgör en
mycket mindre andel av alla skillnader, än skillnaderna inom skolorna. Mellanskolsvariationen utgör bara en knapp tiondel av den totala variationen. Detta
gäller i runda tal även om man mäter med andra mått på måluppfyllelse än
meritvärde.
Är låg mellanskolsvariation bra eller dåligt? Mellanskolsvariationen i sig
säger ingenting om nivån på måluppfyllelsen. En låg mellanskolsvariation uppstår både när skolorna är ungefär lika bra och när de är lika dåliga. Att det på
de allra ﬂesta skolor ﬁnns elever som lyckas mycket bra stämmer väl med det
nationella mål om likvärdighet som gäller för den svenska skolan.24 Å andra
sidan ﬁnns en stadig statistisk samvariation mellan elevernas måluppfyllelse å
ena sidan och deras socioekonomiska situation, kön och (i mindre utsträckning) eventuella utländska bakgrund å den andra, vilket måste betraktas som
negativt utifrån detta mål. Ungefär hälften av skillnaderna i måluppfyllelse på
skolnivå förklaras statistiskt med dessa bakgrundsfaktorer. Särskilt effekten av
föräldrarnas utbildningsnivå – en indikator på barnens sociala och ekonomiska
situation – är både betydande och förhållandevis stabil mellan skolor. Här kan
vi dessutom se att inte bara elevens egen socioekonomiska situation spelar roll,
utan i viss utsträckning också klasskamraternas, dvs. segregationen har en självständig negativ effekt.
I ljuset av detta kan den låga mellanskolsvariationen istället inge en känsla
av hopplöshet. Om i runda tal hälften av skillnaderna i måluppfyllelse mellan
skolor förklaras av deras elevsammansättning, återstår cirka hälften som det utrymme där skolornas verksamhet – deras undervisning, organisation, resurser,
ledarskap osv. – kan ha påverkat skillnaderna i måluppfyllelse. Detta utrymme
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är sålunda ungefär en tjugondel av den totala variationen i måluppfyllelse (cirka
hälften av en mellanskolsvariation om knappt tio procent).
Spelar det då ingen större roll vad man gör i skolan? Har skolan ingen positiv effekt? Nej, det är förstås en överdriven slutsats. Effekten av skolnivån ska
inte förväxlas med vilken inverkan skolors verksamhet kan ha på elevernas
måluppfyllelse. Variationen inom skolan (som alltså utgör omkring 90 procent
av alla skillnader) beror inte nödvändigtvis enbart på individuella skillnader,
utan kan också bestå i skillnader mellan grupper eller klasser med olika lärare.
Man måste också skilja mellan faktiska och potentiella skoleffekter, där det
mönster vi pekat på är ett uttryck för vad som görs nu och inte för vad som
i princip är möjligt att göra. Slutligen beskriver denna tjugondel ett generellt
mönster för riket, på samma sätt som den statistiska samvariationen mellan
bakgrundsfaktorer och måluppfyllelse beskriver genomsnittliga effekter. Det
ﬁnns både elever och skolor som bryter dessa allmänna mönster.
I fallstudien undersöks ett litet antal skolor som mer eller mindre avviker
från detta mönster. Vi konstaterar att trots olikheter i elevsammansättning
ﬁnns vissa drag som förenar de skolor som har högre måluppfyllelse än jämförelseskolor med likartad elevsammansättning. De kännetecknas av en dubbelsatsning på omsorg och kunskap: Lärarna på dessa skolor är motiverande,
pådrivande och omhändertagande i förhållande till eleverna. De jämförelsevis
nära och förtroendefulla relationerna underlättar stödinsatser anpassade till
eleverna. Relationerna i sin tur understöds av någon form av småskalighet på
skolorna, antingen organisatoriskt eller genom ett begränsat elevantal eller
båda. – Man måste vara försiktig med att generalisera från så få fall. Att vi har
funnit några likartade förhållanden som är verksamma för god måluppfyllelse i
tre mycket olika skolor sett till vilka elever som går där, talar ändå för att dessa
egenskaper kan visa sig viktiga i många andra skolor runtom i landet.
Samtidigt ser vi en betydande variation. Även om alltså vissa förenande drag
går att urskilja, utformas det konkreta arbetet olika i de olika skolorna. Till
detta kommer att det i varje skola ﬁnns ﬂera delar i de paket av verksamhet
som verkar för jämförelsevis hög måluppfyllelse. I några av jämförelserna ser
vi t.ex. betydelsen av ett tydligt ledarskap, hur utvecklingsarbetet bedrivs, förtroendefulla relationer mellan skola och kommunal förvaltning liksom i ett fall
resurstilldelning. Med ﬂer fall skulle variationen i verksamhet troligen ha varit
större. Fallstudien omfattar bara sex skolor och det ﬁnns sannolikt ﬂer vägar
till framgång än dessa. Det är också symptomatiskt att de förenande drag vi
funnit – lärarnas förhållningssätt, den organisatoriska småskaligheten – gynnar
just anpassningen till de elever som faktiskt går på skolan. De skolor med relativt hög måluppfyllelse som vi undersökt, har det gemensamt att de anpassar
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sig väl till de lokala förutsättningarna. Den variation i både förutsättningar och
verksamhet som studien på detta sätt illustrerar, talar för ett utvecklingsarbete
och ett ansvar i huvudsak decentraliserat till skol- och kommunnivå såsom i
dagens system. Med skiftande lokala och historiska förutsättningar och elever
med olika intressen och behov krävs frihet för skolans praktiker att utforma
verksamheten för att möta detta.
Men fallstudien illustrerar också hur svårt det är att bestämt fastställa vad
som beror på vad i skolans värld. Vilka skillnader i måluppfyllelse beror på
skolans verksamhet och vilka på elevens bakgrund och miljö utanför skolan?
Denna fråga går inte att fullt ut besvara eftersom måluppfyllelsen blir till i ett
intrikat samspel. Skolan är ett komplicerat socialt system där de olika aktörernas handlingar på olika nivåer påverkar varandra. Denna komplexitet försvårar
det lokala ansvarsutkrävande som också måste vara en del av ett decentraliserat
system.
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Hur kan man förklara de skillnader som ﬁnns mellan skolor med avseende på
hur väl deras elever lyckas nå de nationella målen i skolan? Vad betyder skolans
verksamhet och resurser och vad betyder elevernas kön och bakgrund?
I denna publikation redovisas de viktigaste resultaten från utvärderingsprojektet
”Orsaker till variation i måluppfyllelse mellan skolor och kommuner”. Den
vänder sig till alla som arbetar med skolfrågor: lärare och rektorer såväl som
tjänstemän och politiker på både kommunal och statlig nivå.

