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Inledning
Inom utbildningsförvaltningen i Stockholm stad pågår sedan 2012 arbetet med en särskild
satsning på ett antal av stadens grundskolor (fokusskolor) för att på lång sikt höja resultaten
främst när det gäller elevernas behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Vid starten av
fokusskolesatsningen valdes 17 grundskolor ut för insatser som i det korta perspektivet
riktades mot förbättring av undervisningen, samarbetet på skolorna och det systematiska
kvalitetsarbetet, men fokus har även inriktats mot att hitta utvecklingsmöjligheter när det
gäller skolornas organisation, resursutnyttjande och kompetenssammansättning. Vid slutet
av 2016 fanns 14 av de ursprungliga 17 fokusskolorna kvar beroende på nedläggning eller
flyttning av elever.

I denna slutrapport summeras det fleråriga (2013-2016) samarbete som inleddes hösten
2013 mellan Stockholms stad och Linnéuniversitetet kring fyra av de så kallade fokusskolorna
och deras förbättringsarbete. De berörda skolorna är Bredängsskolan, Grimstaskolan,
Hässelbygårdsskolan och Hökarängsskolan. Syftet har varit att följa och studera det
pågående utvecklingsarbetet på skolorna (s.k. följeforskning), med inriktning mot att förstå
och förklara samspelet mellan skolornas pågående utvecklingsarbete, undervisningen och
lärandet hos elever, lärare och skolledning och hur det har förändrats över tid. I fokus för
forskningen står externa (nationella/kommunala) och interna (skolbaserade) strategier och
insatser samt pedagogiska konsekvenser på elev-, lärar- och ledningsnivå i termer av
förändring av undervisningsprocesser och (stöd till) elevers motivation och självtillit.

Föreliggande slutrapport är en redovisning och summering kring de fyra nämnda
grundskolornas skolutveckling utifrån den datainsamling som genomförts under perioden
januari 2014-april 2016. Syftet är att ge en bild av utvecklingen på skolorna inom följande
teman:

•

Skolornas pågående förbättringsarbete – fokus, strategier, organisation, ledning

•

Undervisning – undervisningsmönster, bedömningspraktik

•

Motivation och självtillit – skolornas stöd, elevers uppfattningar

•

Förändring över tid relaterad till ovanstående teman
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Situationen och utfallet på varje enskild skola redovisas relativt kortfattat i rapporten. I
övrigt används det insamlade underlaget för att i det här sammanhanget visa på generella
mönster kring de teman som studerats. Återkopplingen till varje skola har skett löpande, vid
tre tillfällen (augusti 2014, juni-september 2015 samt juni-augusti 2016) till skolledningen
eller ledningsgrupper, men också till hela personalgruppen på några av skolorna.
Återkoppling har också skett till förvaltningsledningen vid tre tillfällen. Vid två av dessa
tillfällen deltog även skolcheferna. I utbildningsnämndens verksamhetsplan för 2016 (Dnr:
1.2.1-10333/2015) uppmärksammas betydelsen av att satsningen på fokusskolorna följs upp
och utvärderas på olika sätt, för att ligga till grund för det fortsatta arbetet.
Linnéuniversitetet ger genom denna slutrapport sitt bidrag till utbildningsnämndens
ambitioner att ”… ringa in de insatser och åtgärder som ökar måluppfyllelsen för att kunna
fokusera på ’rätt’ saker” (Dnr: 1.2.1-10333/2015, s. 32).

Principiella och forskningsmässiga utgångspunkter
Projektet lärande grundskolor i Stockholm stad har varit uppbyggt kring flera principiella
utgångspunkter som utifrån forskning visat sig betydelsefulla för ett framgångsrikt
utvecklingsarbete (ömsesidighet, långsiktighet, systematik, hållbarhet och ständig
förbättring; jfr Håkansson & Sundberg, 2016). Mot bakgrund av dessa utgångspunkter har
arbetet bedrivits under benämningen följeforskning vilket bygger på att forskare över tid
följer och studerar, i detta fall, skolors systematiska kvalitetsarbete. Följeforskningen har en
flexibel och formativ karaktär, dvs. den kännetecknas av att det under utvecklingsarbetets
gång sker en kontinuerlig återkoppling av resultat till de som leder och deltar i
utvecklingsarbetet. Parallellt med forskningens syften kan även andra mer
utvecklingsorienterade syften tillgodoses genom att det ordnas dialoger forskare och
praktiker emellan där resultat gemensamt analyseras och tolkas.

Forskaren och praktikern antas utifrån detta perspektiv inneha olika slags
kunskapskvaliteter, utan att det innebär att någon av dessa kunskaper betraktas som bättre
eller mer värda än de andra. Medan forskaren har teoretiska kunskaper som rör t ex
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framgångsfaktorer i undervisning och utvecklingsarbete (”kunskap om”) har praktikern
betydelsefulla erfarenheter och en ”inifrån-förståelse” (”kunskap i”) om den egna
pedagogiska verksamheten. Genom att låta forskning och praktik på ett ömsesidigt sätt
mötas, utifrån forskares och praktikers perspektiv och kunskaper, möjliggörs ett ömsesidigt
lärande dem emellan. Den kunskap som genereras i sådana möten utgör i sin tur en viktig
grund för utveckling och förändring av den pedagogiska verksamheten (”kunskap för”).
Modellen nedan, hämtad från Håkansson och Sundberg (2012), illustrerar de bärande
principerna med en sådan utgångspunkt.

Figur 1. Samspelet mellan forskning och beprövad erfarenhet (Håkansson & Sundberg, 2012)

Med denna syn på relationen mellan forskning och praktik följer att rektorer, lärare och
forskare i samarbetet har delvis skilda roller:
– Rektor: Initierar och styr utvecklingsarbetet vid respektive enhet
– Lärare: Genomför arbetet kollegialt och i sina respektive elevgrupper
– Forskare: Följer, analyserar, återkopplar, utmanar och stöttar det pågående arbetet
via insamling och bearbetning av data.
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Följeforskningsarbetet av de fyra fokusskolorna har på ett övergripande plan skett utifrån
följande faser med tillhörande fokus och frågeställningar:
-

Positionsbestämning – var befinner vi oss vad gäller centrala kvalitetsaspekter av
undervisning och lärande?

-

Navigering – hur arbetar vi framåt mot uppsatta mål?

-

Uppföljning – hur följer vi upp och utvärderar om vi nått målen?

Uppdelningen ovan syftar till att skapa en struktur och överblick över utvecklingsarbetets
gång och följeforskningsprocessens olika faser. Oavsett i vilken fas skolorna och forskarna
befinner sig bidrar det första steget, positionsbestämningen, till att skapa ett utgångsläge för
arbetet som sedan används som referenspunkt under processens gång, men också i
slutskedet av det aktuella projektet, när det kommer till att analysera och tolka förändringar
och resultat. Det är således resultatet av arbetet genom dessa steg på de fyra fokusskolorna,
men också betydelsefulla principiella insikter och lärdomar kopplat till skolornas
utvecklingsarbete, som utgör grunden för denna rapport.

En tydlig ambition i följeforskningsarbetet har varit att från början införliva elevers
perspektiv på förbättringsarbetet, vilket anknyter till den s.k. ”Student voice movement”
inom den internationella forskningen (jfr t.ex. Leitch, 2012). Bakom detta ligger idéer om
demokrati och delaktighet men också att elevers röster har stor betydelse för skolans
utveckling generellt. Att lyssna till och konsultera elever i förbättringsarbetet har visat sig
inrymma potentialer för förbättring av elevers erfarenheter av skolan, lärares praktik och för
skolförändring.

Teoretiskt ramverk för analys av lokalt
utvecklingsarbete
För att på ett mer generellt plan förstå hur utfall och processer inom skolan är relaterade till
olika externa förhållanden har vi hämtat teoretisk inspiration från ett klassiskt så kallat
ramfaktorteoretiskt tänkande (Lundgren, 1972). Utgångspunkten för ramfaktorteorin är att
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när det kommer till att förstå och analysera utfall av t ex undervisning (eller i detta fall ett
utvecklingsarbete) behöver dessa sättas i relation till de processer som föranledde detta
resultat men också de ramar som möjliggjorde eller inte möjliggjorde detsamma.

Ramar

Process

Utfall/Resultat

Dessa ramfaktorer går att placera på olika nivåer inom utbildningssystemet: på en mikronivå kan det t ex handla om faktorer som undervisningstid, klasstorlek; på en mesonivå är
det snarare ramar i termer av exempelvis skolkultur eller vilket socio-ekonomiskt område
som skolan finns i som sätts i fokus, och när vi pratar om en makronivå kan det röra sig om
ramar i form av t ex den nationella läroplanen, den rådande utbildningspolitiken, ideologier
osv. Oavsett vilken nivå ramarna hänförs till, är poängen att flertalet av dessa ramfaktorer
befinner sig bortom lärarens eller skolledarens kontroll men finns ändå närvarande och kan
inverka på såväl process som utfall. Det är viktigt att poängtera att det inte råder någon
kausalitet mellan en viss ramfaktor och ett givet utfall. Istället möjliggör och begränsar de
olika ramfaktorerna skilda processer och utfall. Konkret har det ramfaktorteoretiska
perspektivet för denna studie inneburit att vi i vår analys av undervisning och resultat
kontinuerligt har relaterat och förstått dessa i relation till olika faktorer, som t ex
lärarmobilitet, klassammansättning, elevers socioekonomiska bakgrund, utvecklingskulturen
på skolan osv, vilka på olika sätt antas kunna påverka undervisning och resultat.

Det lokala utbildningssystemet som ett löst kopplat system
När det handlar om att initiera, styra och leda samt genomdriva ett lokalt utvecklingsarbete
är det flera olika ”nivåer” inom skolsystemet som är inblandade, alltifrån
utbildningsförvaltningen till den undervisningen som eleverna möter i klassrummet. I ett
skolutvecklingssammanhang, samt vid analysen av ett sådant, blir relationen mellan dessa
nivåer viktiga att ta i beaktande. För detta ändamål använder vi en teoribildning som
definierar det lokala utbildningssystemet som ett löst kopplat system (Weick, 1976; Orton &
Weick, 1990; Resnick, 2010). Ett löst kopplat system innebär att utbildningsystemet ses som

7 (63)

uppbyggt av ett antal så kallade delsystem eller subsystem. Exempel på sådana subsystem
kan vara skolledning, lärararbetslag, undervisning, den lokala utbildningsförvaltningen osv.
Trots att de ingår i samma system är de således samtidigt, i större eller mindre grad,
frikopplade från varandra. De olika subsystemen har ofta väldigt specialiserade funktioner
och personerna som ingår i respektive delsystem innehar också många gånger en tämligen
specialiserad kunskap vilket också leder till en hög grad av autonomi.
Weick (1976) menar att konsekvensen av att ett system är löst kopplat blir att verksamheter,
som t ex skolor, därför blir svåra att styra och koordinera, inte minst då problem,
målsättningar, strategier och insatser kan uppfattas och definieras på olika sätt i de olika
subsystemen. Utifrån den specifika kunskapsgrund som aktörerna besitter i respektive
subsystem agerar man därför inte heller alltid i enlighet med de centralt fattade besluten
utan istället utifrån sin egen kunskapsbas och erfarenheter samt sina egna (eller det aktuella
subsystemets) intressen och behov. Dettas behöver inte enbart tolkas negativt men då ett
skolutvecklingsarbete i allmänhet kan antas inbegripa flera av utbildningssystemets olika
subsystem, som t ex skolledning, lärararbetslag, utvecklingsgrupper, lärare och elever i
klassrummet, utbildningsförvaltning osv. kan detta få konsekvenser för implementering,
initiering och styrning av en specifik skolutvecklingsinsats.
För analysen i den här rapporten utgör begreppet löst kopplat system således ett sätt att
rikta fokus mot relationen mellan de olika enheterna (subsystemen) inom det lokala
skolsystemet och med hjälp av detta studera kommunikationen eller icke-kommunikationen
dem emellan och vilka konsekvenser det kan få för det aktuella utvecklingsarbetet på skolan.

Skolutveckling som uppbyggnad av lärandekapital
De teoretiska perspektiv som presenterats ovan ger oss vägledning kring hur skolan som
organisation och system kan förstås och studeras. Men ett utvecklingsarbete handlar i stor
utsträckning om ett innehåll, dvs det finns något som genom en eller flera insatser förväntas
förbättras, till exempel undervisningen. Detta innebär att det också behövs teoretiska
begrepp som riktar fokus mot de innehållsliga förändringar och resultat som sker eller inte
sker i samband med ett utvecklingsarbete på en skola. För att möta ett sådant behov hämtas
i detta sammanhang inspiration från Shulman och Shulmans (2004) begrepp lärandekapital.
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Med begreppet lärandekapital avses individers och organisationens samlade resurser, i
termer av kunskaper och förmågor, som kan användas och omsättas i olika sammanhang i
skolan. Shulman och Shulman (2004) skiljer mellan fyra olika sådana kapitalformer:
Moraliskt kapital avser skolaktörers gemensamma och delade kunskaper, insikter och
visioner om undervisning men också om vad som behöver utvecklas och förbättras på den
aktuella skolan och i den aktuella undervisningspraktiken. Denna form av kapital kan också
omfatta förmågan hos skolledare att få t ex ett arbetslag att dela målbild och arbeta i en
gemensam riktning.
Läroplanskapital refererar till den generella kunskapsbas som lärare och skolledare behöver
i sitt pedagogiska arbete. Det kan exempelvis handla om ämneskunskaper, insikter om
läroplanen, ledarkompetens och så vidare.
Undervisningskapital är i stor utsträckning kopplat till ovanstående läroplanskapital men
syftar i synnerhet på lärares kunskaper och förmågor att omsätta dessa generella kunskaper
i sin dagliga undervisning i mötet med eleverna.
Förändringskapital pekar till sist på de kunskaper men också de attityder som krävs för att
åstadkomma faktiska och varaktiga förändringar. För en lärares del kan det handla om
kunskaper om och en positiv inställning till att göra förändringar i den egna
undervisningspraktiken medan det för en skolledares vidkommande kan omfatta att ha
kunskaper om hur ett långsiktigt förändringsarbete kan realiseras.
Med de fyra ovanstående distinktionerna blir det möjligt att bidra till en nyanserad analys av
vilka resultat, i termer av kapitalbyggande, som går att utläsa från ett visst utvecklingsarbete
på olika nivåer på en skola. Därtill går det också att peka på vilka kapital som förefaller
tydliga eller starka respektive otydliga eller svaga på en skola, men också vilka former av
kapital som verkar gynnas av olika typer av insatser eller strategier.

Faser i en skolas utvecklingsarbete
I ett tidigare avsnitt beskrevs hur följeforskningsprocessen på ett övergripande plan delats in
i tre faser (positionsbestämning – navigering – uppföljning), något som förenklat pekar ut
ingående komponenter i de cykler av förbättringsarbete som varje skola behöver relatera till.
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I det konkreta arbetet överlappar förstås faserna varandra och återkommer med kortare
eller längre mellanrum. Ett annat sätt att förstå processer i en skolas förbättringsarbete är
att koppla organisatoriska och eller undervisningsmässiga förbättringsindikatorer till
förändring över tid. Svenska forskare (t.ex. Blossing, 2016) har introducerat begrepp som
initiering, implementering, institutionalisering och spridning för att illustrera de steg en skola
tar i sitt utvecklingsarbete, dock utan koppla samman detta med elevers studieresultat. Ett
sådant grepp med särskild betoning på rektorers ledarskap tar dock Day m.fl. (2016) som på
djupet analyserat ett stort antal brittiska skolor där elevernas studieresultat påtagligt
förbättrats över tid. Det forskarna särskilt uppmärksammar (och som vi också haft anledning
att fundera över när det gäller de fyra skolorna i följeforskningen) är skolledarnas
”undervisningsledarskap”, dvs. på vilket sätt ledarskapet inriktats mot kvaliteter i
undervisningen och stöd till lärarnas försök att utveckla kvaliteter. Det de finner är att
rektorer på skolor som över tid förbättrat sina resultat använt olika ledarstrategier för att
förbättra undervisningskvalitet och lärande i olika förbättringsskeden eller faser över tid. Day
m.fl. (2016) delar in skolornas ”förbättringsresor” i fyra olika skeden: en grundläggande fas,
en utvecklingsfas, en fördjupningsfas och en förnyelsefas. I den grundläggande fasen arbetar
rektorerna med förbättring av skolans fysiska miljö, elevers beteende och närvaro, men
också med att ta fram kriterier för undervisning och lärande samt fokuserar på höjda
förväntningar både för personal och elever. I utvecklingsfasen är rektorns strategier
inriktade mot klassrumsobservationer med coachning för alla lärare och att etablera
mekanismer som gör det möjligt att inkludera och stärka effektiva lärare och omvänt.
Dessutom arbetar rektorerna med att förbättra elevernas självförtroende med hjälp av
målformulering. I skolornas fördjupningsfas lägger rektorerna stor vikt vid att inte acceptera
att elever misslyckas med sina studier och introducerar läxhjälp eller ”klubbar” efter skoltid
där eleverna kan få extra stöd utifrån sina behov. Fokus kan nu läggas på elevernas lärande
snarare än undervisningen. Slutligen innehåller rektorernas ledarstrategier i skolornas
förnyelsefas en betoning på elevernas personliga utveckling, fördjupningsaktiviteter och i
ännu högre grad anpassningar för att möta elevernas behov på olika sätt (Day m.fl., 2016).
En referensram av den här karaktären finns anledning att återkomma till när vi diskuterar
det övergripande utfallet och tolkningen av de fyra skolornas utvecklingsarbete över tid, dvs.
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i vilken mån kan vi spåra ledarstrategier av den här karaktären och vad har det i så fall
inneburit?

En principiell diskussion om resultat kopplat till skolors
utvecklingsarbete
När vi talar om resultat av skolans systematiska kvalitetsarbete är det ofta inte entydigt vad
som avses. I grundskolan tänker vi vanligen på resultat från nationella prov och
betygssammanställningar för de olika ämnena, men också på sammanvägda betygsmått av
typen meritvärden, andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen eller
behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Dessa resultat är förstås viktiga som
slutpunkter för utvecklingsarbetet, men de har samtidigt sina begränsningar. Bland annat
att det svårt att på kort sikt se förändringar i den typen av elevprestationer. I
utvecklingsarbetet på de fokusskolor vi följt i Stockholm stad har förbättring av elevers
måluppfyllelse (i termer av kunskapsresultat) från början funnits med som väsentliga
målsättningar. Samtidigt har vår ambition i följeforskningen varit att parallellt belysa andra
resultat som uppkommit och som kan hänföras till olika nivåer i skolsystemet och som på ett
indirekt och långsiktigt sätt kan ha en positiv inverkan på elevers kunskapsresultat. I fokus
för analyserna av sådana resultat har funnits olika aspekter av lärande som framträder i
deltagares utsagor och skattningar i samband med intervjuer och enkäter som fortlöpande
genomförts. Andra aspekter såsom uppfattningar om och attityder till det pågående
förbättringsarbetet betraktas också som uttryck för resultat. Sammantaget används dessa
underlag för samlade analyser på skolnivå av betydelsefulla kvalitetsaspekter i skolors
förbättringsarbete, så kallade lärandekapital (se avsnittet ovan).
Med ovanstående som utgångspunkt och i termer av lärande kommer vi fortsättningsvis att
tala om resultat kopplade till olika nivåer i skolsystemet. För det första går det att peka på
resultat relaterade till en övergripande nivå vid respektive skola i form av förändringar i
rutiner, strukturer och processer kopplat till exempelvis enhetens systematiska
kvalitetsarbete, i dessa fall talar vi om skolans lärande. För det andra går det också att tala
om resultat kopplat till skolledningens (i bred bemärkelse) lärande. I dessa fall är det
förändringar relaterat till initiering, styrning och ledning av skolans systematiska
kvalitetsarbete. På nästa nivå kan man i sin tur tala om lärares lärande vilket då pekar på de
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förändringar som går att urskilja i lärares undervisningspraktiker men det kan också
innefatta lärares kunskaper om strategier och metoder kopplat till att utveckla den egna
undervisningen. Den sista nivån, som samtliga övriga nivåer på ett eller annat sätt är
inriktade mot, handlar om elevers lärande. Det kan till exempel handla om förändringar i
elevers kunskapsresultat i termer av betyg eller resultat på nationella ämnesprov men också
en utveckling i barns och elevers mer värdegrundsorienterade förmågor och kunskaper.

För att synliggöra resultat som uppkommit under perioden 2014-2016 har vi i
följeforskningen därför använt oss av en vid tolkning av resultatbegreppet. Resultat som
således kan hänföras till olika nivåer i de undersökta skolorna – elevnivån, lärarnivån,
rektorsnivån och skolnivån. I analyserna av den typen av resultat framträder olika aspekter
av lärande som kan knytas till utsagor och uppfattningar som olika målgrupper ger uttryck
för i intervjuer och enkäter, som till exempel:


För elevernas del – hur de ser på drivkrafterna för att lära och vilken tilltro de har till
skolan och sin egen förmåga.



För lärarnas del – hur deras undervisningskompetens förändrats över tid och hur de
uppfattar skolans utvecklingsarbete.



För rektorernas del – förändringar av sättet att initiera, styra och leda skolans
systematiska kvalitetsarbete.

Metod och underlag
En central uppgift i detta följeforskningsprojekt har varit att kontinuerligt samla in olika
former av data och därefter återföra preliminära analyser och tolkningar. Syftet med
datainsamlingen har varit att kontinuerligt analysera processer och resultat kopplat till
fokusskolorornas utvecklingsarbeten. Datainsamlingen har skett via en så kallad ”mixedmethod”-ansats (Tashakkori & Teddlie 2010) där olika datainsamlingsstrategier har använts.
En viktig tanke bakom denna ansats är idén om att en mångfald av data kan skapa bättre
möjligheter för en mer sammanhållen bild av det fenomen som studeras. Om t ex resultatet
från en intervjustudie tenderar att peka i en liknande riktning som resultaten från en
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motsvarande enkätundersökning finns det således anledning att anta att dessa resultat
sammantaget ger en mer nyanserad bild av det fenomen som studeras jämfört med om
enbart en datainsamlingsmetod hade använts.

En betydelsefull tanke bakom mixed-method ansatsen är också att resultaten som genereras
från de olika datainsamlingsmetoderna hela tiden byggs på och fördjupas under
forskningsprocessen. Om t ex resultatet från en lärarenkät eller elevintervjuer visar på vissa
mönster och intressanta utfall kan dessa i sin tur utgöra underlag och utgångspunkt för de
intervjufrågor som i ett nästa steg ställs till exempelvis lärarna eller skolledningen. Med ett
sådant sätt att arbeta skapas förutsättningar för en mer fördjupad förståelse för det som
studeras. Detta innebär också att forskningsprocessen inte alltid följer en på förhand
utstakad väg. Inriktningen och vad som mer specifikt kommer att fokuseras under
forskningsprocessen är något som således successivt växer fram.

Nedan följer en kortfattad uppräkning av de metoder och underlag som använts i detta
följeforskningsprojekt:
-

Dokumentanalys av bakgrundsfakta om respektive skola (utbildningsförvaltningen)

-

Registerdata om t ex måluppfyllelse, meritvärden, resultat på NP osv.
(utbildningsförvaltningen och Skolverket)

-

Lärarenkätundersökning (n=235)

-

Gruppintervjuer med lärare

-

Gruppintervjuer med elever

-

Gruppintervjuer med skolledning

Sammantaget är det därmed ett varierat datamaterial, såväl kvantitativt som kvalitativt, som
samlats in och utgjort grund för de analyser och resultat som senare kommer att
presenteras. För att få en fördjupad förståelse, men också en bättre överblick, av hur
datainsamlingen har gått till presenteras detta nedan i termer av positionsbestämning,
navigering och uppföljning, det vill säga de faser som följeforskningsarbetet utgått ifrån.
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Datainsamling under positionsbestämningsfasen
I planeringsskedet under höstterminen 2013 samlades en rad dokument in, huvudsakligen
via utbildningsförvaltningen i Stockholms stad, med uppgifter om bakgrundsfaktorer,
utbildningsresultat och planerade insatser på skolorna. Dessa underlag blev viktiga i arbetet
med att skapa en kontextförståelse för de olika skolorna. Utöver detta genomfördes också
inledningsvis flera planeringsmöten där forskare, rektorer och representanter från
utbildningsförvaltningen träffades och diskuterade den kommande följeforskningen.

Arbetet med positionsbestämningen fortsatte under vårterminen 2014 med en
enkätundersökning för lärarna på de fyra skolorna (n=235). Syftet med denna undersökning
var att skapa en bild av, men också ett utgångsläge för, lärarnas uppfattningar om centrala
områden kopplat till undervisningen och utvecklingsarbetet vid respektive skola. Resultatet
från lärarenkäten presenterades i deskriptiv form och utgjorde ett kompletterande
kvantitativt underlag i relation till de kvalitativa data som senare samlades in.

Parallellt med enkätundersökningen genomfördes också gruppintervjuer med ett urval av
elever (n= 80) i årskurserna 5, 6 och 7 vid de fyra olika skolorna. Innehållsligt var det följande
teman som stod i fokus vid dessa elevintervjuer och som vi var intresserade av att få
elevernas syn på: klassrumsprocesser, undervisningsmönster, bedömning, motivation och
självtillit. Syftet med denna datainsamling var att få ökade kunskaper om den undervisning
som eleverna dagligen mötte på respektive skola och hur deras upplevelse kunde ställas i
relation till lärares och skolledningens syn på motsvarande områden. Elevernas utsagor blev
senare också en viktig indikator på huruvida olika utvecklingsinsatser verkligen nådde ut i
undervisningen i klassrummet. Urvalet av elever till dessa gruppintervjuer skedde i nära
samråd med rektorer och lärare på respektive skola. En viktig utgångspunkt vid urvalet var
att få en sådan stor spridning på eleverna som möjligt med avseende på faktorer som t ex
skolresultat, elevens bakgrund och skolmotivation. Givetvis var deltagandet vid intervjuerna
helt frivilligt. Efter att ha informerat om projektet inhämtades samtycke från eleverna själva
men också från vårdnadshavare.
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Datainsamling under navigeringsfasen
Bearbetningen av det insamlade materialet från positionsbestämningsfasen skedde i flera
steg. Resultaten från den genomförda lärarenkätundersökningen sammanställdes främst i
beskrivande form. De mönster som framkom i lärarnas svar användes bland annat som
jämförelsematerial gentemot de elevintervjuer som genomfördes under
positionsbestämningsfasen vårterminen 2014. Sammantaget kom dessa två former av
dataunderlag att i sin tur utgöra en viktig grund för det fortsatta arbetet i den så kallade
navigeringsfasen, exempelvis vad gäller formuleringen av frågor för såväl lärar- och
skolledningsintervjuer. I nästa steg, det vill säga under navigeringsfasen 2014-2015, skedde
således en fördjupning av arbetet vid respektive skola genom följande datainsamlingar:
-

Gruppintervjuer med lärare höstterminen 2014 (2 grupper per skola) cirka 40 lärare

-

Gruppintervjuer med elever vårterminen 2015 (3-5 grupper per skola) årskurs, 6,7,8
cirka 80 elever (om möjligt samma elever som intervjuades vårterminen 2014)

-

Gruppintervjuer med ledningsgrupper vårterminen 2015 (1 grupp per skola) cirka 20
personer (rektorer, biträdande rektorer, förstelärare, andra nyckelpersoner)

-

Dokumentation från utbildningsförvaltningen med avseende på resultat och resultat
från interna enkätundersökningar

På ett övergripande plan kom innehållet när det gällde lärarintervjuerna att framförallt
fokusera mot: perspektiv på pågående förbättringsarbete, påverkan på klassrumsprocesser,
lärarkompetens, stöd till motivation och självtillit hos eleverna medan intervjuerna med
skolledningen inriktades mot: fokus för skolutvecklingsarbetet, strategier, ledning,
organisation och eventuella konsekvenser av förbättringsarbetet. Vid respektive skola
genomfördes även under 2015 en andra återkoppling av de resultat som vid den tidpunkten
hade framkommit.

Datainsamling under uppföljningsfasen
Under höstterminen 2015 och vårterminen 2016 fördjupades arbetet genom fortsatt
datainsamling med ett liknande innehållsligt fokus som under den föregående
navigeringsfasen.
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-

Gruppintervjuer med lärare (höstterminen 2015 och vårterminen 2016)

-

Gruppintervjuer med elever (vårterminen 2016) 3-5 grupper per skola - årskurs, 7, 8,
9 cirka 80 elever (om möjligt samma elever som intervjuades under tidigare faser)

-

Gruppintervjuer med skolledning vid respektive skola (vårterminen 2016)

-

Registerdata från utbildningsförvaltningen Stockholms stad

Under de tre åren har ungefär 60 gruppintervjuer genomförts. Samtliga intervjuer med
eleverna men också med lärarna och skolledningen har kontinuerligt transkriberats vilket
sammantaget bildat ett underlag på cirka 300 sidor. Innehållsanalyser har genomförts i
förhållande till varje målgrupp och skola, därefter har materialet bearbetats tematiskt per
skola för att slutligen bilda underlag för en tematisk och jämförande innehållsanalys av de
fyra skolorna.

Analysarbetet fortsatte under 2015 och 2016 men nu med ett allt tydligare fokus på att
identifiera förändring, men också icke-förändring kopplade till de utvecklingsinsatser som
skolorna arbetat med under de senaste åren. Här kom begreppet lärandekapital att utgöra
ett viktigt teoretiskt analysverktyg. Inte minst för att synliggöra vilka former av
kapitalbyggande som har skett och inte skett på respektive skola och vad detta innebär för
skolornas fortsatta utvecklingsarbete. Resultatet av dessa analyser har, på olika sätt och i
konstellationer, återkommande återkopplats till respektive skola samt förvaltningen.
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Resultat på skolnivå
Nedan följer en översiktlig och sammanfattande redogörelse för de analyser som gjorts av
insamlad data. I ett första steg beskrivs utvecklingsarbetet vid respektive skola. Därefter
redovisas den sammantagna bilden av resultaten från de fyra skolorna med utgångspunkt i
de tre faserna positionsbestämning, navigering och uppföljning. Den genomgången ligger till
slutligen till grund för en avslutande diskussion där vi avser att lyfta fram ett antal
principiella lärdomar som kan dras utifrån följeforskningen med avseende på att bedriva
lokalt skolutvecklingsarbete.

Grimstaskolan
Grimstaskolan är en F-9 skola med drygt 600 elever, där ungefär 80 procent av lärarna är
behöriga och där antalet elever per lärare är 10,3.1 Skolans socioekonomiska index ligger på
252 att jämföra med genomsnittet för de 14 kvarvarande fokusskolorna som är 266.2 Vid
starten av följeforskningen identifierades ett antal pågående och planerade
utvecklingsområden på skolan kopplade till skolans resultat, undervisningen och stödet till
elever med hög frånvaro. I fokus vid den tidpunkten stod t.ex. undervisningen i matematik
och naturorienterande ämnen, där bl.a. lärarcoacher från Stockholms stad bistod med
observationer och rådgivning, men där också samverkan med socialtjänsten påbörjades kring
elever med hög frånvaro.

Utvecklingsarbetet kring förbättring av elevernas studieresultat och undervisningen har
därefter i hög grad kretsat kring generella kvalitetsaspekter i undervisning, t.ex.
språkutvecklande arbetssätt, ledarskap i klassrummet och formativ bedömning. Parallellt har
olika former av kollegialt arbete och lärande bland lärare och skolledning bedrivits.
Skolverkets satsning på matematiklyftet och läslyftet har också genomförts på skolan under
senare delen av perioden, liksom införandet av Ipads till stöd för elevernas lärande. Skolan
tycks ha kunnat balansera externa krav och interna behov i det systematiska kvalitetsarbetet

1

Oktober 2015
Det genomsnittliga socioekonomiska indexet för Stockholms stad är 100. Ju högre index desto mindre
gynnsamma socioekonomiska förutsättningar (t.ex. föräldrars utbildningsnivå)
2
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och skolutvecklingsarbetet beskrivs vara undervisningsnära. Den positiva bild av det
pågående utvecklingsarbetet som via en enkätundersökning förmedlades av lärarna vid
starten av samarbetet mellan Linnéuniversitetet och Grimstaskolan, har bibehållits eller
(möjligen) stärkts under de tre senaste åren. Skolledningens roll som grindvakt i förhållande
till mängden potentiella utvecklingsområden lyfts fram som en framgångsfaktor. När det
gäller styrning och ledning av skolutvecklingsarbetet har skolan använt sig av förstelärare
med ämnesansvar men också utvecklingsgrupper som formerats kring olika innehåll (IT,
entrepenörskap, språkutveckling). Från och med ht 2016 prövas en utvecklingsorganisation
där förstelärarna tillsammans med skolledningen utgör en sammanhållen
skolutvecklingsgrupp.

Den bild som har vuxit fram kring utvecklingsarbetets konsekvenser genom intervjuer med
grupper av lärare och ledningsgruppen under perioden är att de olika insatserna har inverkat
på flera sätt. Till exempel sägs lärarnas planering och samplanering har utvecklats och i det
har ämneslagen haft betydelse. Likaså har fokus på kunskapsresultat och förbättring av
undervisningen bidragit till att lärare anser sig stärkta i sin lärarroll, till exempel när det
handlar om språkstärkande arbete i klassrummet, ledarskap eller bedömning. Även om
Grimstaskolan framstår som en utvecklingsorienterad skola där det finns en kultur av att
pröva och diskutera, pågår också en diskussion om behovet av prioriteringar och att
emellanåt stanna upp för att befästa de lärdomar som gjorts.

Ur elevernas perspektiv tillhandahåller Grimstaskolan en rimlig kvalitet på undervisningen
och ett bra stöd till motivation och självtillit i skolarbetet. Det eleverna pekar på som positivt
är till exempel användningen av pedagogiska planeringar med tydliga mål, matriser som
underlättar formativ bedömning och engagerade lärare. Aspekter av undervisningen har
också, enligt eleverna, utvecklats över tid (2014-2016), även om eleverna pekar på
svårigheterna att identifiera förändring på grund av lärarbyten under perioden. På
minussidan framhåller eleverna behovet av en mer varierad undervisning liksom viss brist på
enhetlighet i undervisningens struktur (till exempel i fråga om start och avslutning av
lektioner).
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Utifrån de fyra lärandekapitalen går det på Grimstaskolan att under treårsperioden urskilja
tydliga förändringar av skolans läroplanskapital, undervisningskapital och moraliska kapital,
medan man är på väg mot tydliga förändringar av skolans förändringskapital. Utmaningen
består i att konsolidera utvecklingsarbetet till varaktig kvalitet i den dagliga undervisningen
på hela skolan så att detta i sin tur ger tydliga avtryck i elevernas studieresultat. 3

Bredängsskolan
Bredängsskolan är en F-9 skola med lite fler än 500 elever, där drygt 95 procent av lärarna är
behöriga och där antalet elever per lärare är 19,5.4 Skolans socioekonomiska index ligger på
288 att jämföra med genomsnittet 266 för de 14 kvarvarande fokusskolorna. Vid starten av
fokusskolesatsningen formulerades i skolans handlingsplan ett flertal områden att följa upp,
analysera och utveckla, bland annat undervisningen i årskurs 7-9, individuell coachning till
lärare och samverkan med socialförvaltningen kring elever med hög frånvaro. Analysstöd
från utbildningsförvaltningen var också en del av insatserna i det första skedet. De
innehållsaspekter och specifika undervisningsdelar som stod i fokus för Bredängsskolan
under läsåret 2013/14 var matematik inom matematiklyftet, formativ bedömning och det så
kallade språkpaketet (att skriva sig till läsning). Denna inriktning har sedan i princip
bibehållits under perioden, men där andra insatser tillkommit för såväl breddning som
fördjupning av utvecklingsarbetet. Arbetet kring formativ bedömning har exempelvis för
årskurs 7-9 mynnat ut i ett utvecklingsarbete med bedömningsmatriser till stöd för elevernas
lärande i de olika ämnena.

Utvecklingsarbetet inom ”Bredängsakademin” där ungdomar har fått möjlighet att bekanta
sig med olika yrken och skaffa kontakter i arbetslivet är ett exempel på en breddning, men
det handlar även om s.k. lördagsskola med lärare på plats särskilt i svenska, matematik och
språk till stöd för elever som har svårt att få hjälp med skolarbetet hemma. Alla lärare på
skolan har också genomgått eller påbörjat läslyftet och man har dessutom inlett ett
utvecklingsarbete kring anpassningar och särskilt stöd med inriktning mot såväl tydliga
rutiner som kvaliteter i undervisningen för de elever som är i behöv av stöd.

3
4

Kunskapsresultaten för de fyra skolorna redovisas i ett särskilt avsnitt längre fram i rapporten.
Oktober 2015
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Bredängsskolan har ställt inför vissa utmaningar när det gäller att balansera externa krav och
interna behov i det systematiska kvalitetsarbetet. Det har till exempel funnits ett visst
”tryck” på att starta den SKL-baserade insatsen PRIO på skolan, något som påtalats från
utbildningsförvaltningen, men som skolan hittills inte anslutit sig till med argumentet att
skolans egna utvecklingsinsatser har varit tillräckligt tidskrävande och i hög grad utgått från
skolans identifierade behov.

Bilden av det pågående utvecklingsarbetet som via en enkätundersökning förmedlades av
lärarna vid starten av samarbetet mellan Linnéuniversitetet och Bredängsskolan var varierad,
dvs. ungefär hälften av lärarna var relativt positiva eller mycket positiva medan cirka hälften
var mindre positiva. När det gäller styrning och ledning av skolutvecklingsarbetet har skolan
under en del av perioden haft en rektor och en biträdande rektor som tillsammans med
skolans förstelärare organiserat och drivit utvecklingsarbetet. Under 2016 har skolledningen
reorganiserats med en rektor samt tre biträdande rektorer med ansvar för årskurs F-3, 4-6
och 7-9. Förstelärarnas roll och funktion har förtydligats något, till exempel kring ansvaret
för att leda utvecklingsprocesser och kollegialt lärande. Skolan har också påbörjat ett arbete
med målformulering kring pågående utvecklingsarbete utifrån individ-, grupp- och skolnivå.

Bilden som vuxit fram kring utvecklingsarbetets konsekvenser genom intervjuer med
grupper av lärare och ledningsgruppen under perioden är att de olika insatserna framförallt
har påverkat bedömningspraktiken. Det som lyfts fram är att elevernas förståelse av vad de
förväntas lära sig har förbättrats och att det bland annat hänger samman med den positiva
återkopplingen till eleverna med en balans mellan matriser och muntlig feedback. Viss
förändring av undervisningen kan spåras, till exempel utformning av uppgifter som leder till
nya former för examination, men också en medvetenhet hos lärarna om behovet av en
varierad undervisning. Kunskapsresultaten sägs vara stabila och stigande om nyanlända
undantas från statistiken (se avsnitt längre fram i rapporten). Bredängsskolans
utvecklingsarbete har under perioden präglats av ett flertal pågående processer.
Fokusskolesatsningen har, enligt skolledning och lärare, inneburit både för- och nackdelar.
Skolan har fått uppmärksamhet och visst externt stöd, men samtidigt har mängden
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utvecklingsprocesser emellanåt varit splittrande för personalen. Ledningen och
ansvarsfördelningen kring det systematiska kvalitetsarbetet på Bredängsskolan förefaller ha
klarnat med hjälp av de förändringar som genomförts.

Enligt eleverna på Bredängsskolan är de engagerade lärarna den viktigaste faktorn för trivsel
och god undervisning. Även om studieron kan variera uppfattar eleverna generellt den som
acceptabel. Lärarnas försök att utveckla undervisningen vidimeras av eleverna som pekar på
en större enhetlighet i strukturen (t.ex. start och avslutning av lektioner), men också hur
pedagogiska planeringar och matriser särskilt i de teoretiska ämnena underlättar förståelsen
och möjligheterna att förbättra sina studieresultat. Generellt är det, enligt eleverna, svårt att
upptäcka förändring på grund av många lärarbyten under högstadietiden, men menar ändå
att användningen av matriser i flera ämnen är ett sådant exempel och
matematikundervisningen som idag präglas mer av genomgångar och diskussioner om olika
sätt att lösa uppgifter.

Utifrån de fyra lärandekapitalen går det på Bredängsskolan att under treårsperioden utskilja
tydliga förändringar av skolans läroplanskapital och undervisningskapital. Arbetet med Lgr
11, matematiklyft, läslyft och formativ bedömning har bidragit till det, samtidigt som mer
enhetliga strategier i undervisningen har prövats. Mindre tydliga är förändringar av skolans
moraliska kapital och förändringskapital. Vår tolkning är att det finns gemensamma mål och
strategier, samtidigt som olika villkor ”stör”, till exempel mängden utvecklingsprocesser och
vissa oklarheter när det gäller ansvar och rollfördelning i utvecklingsarbetet. Utmaningen för
Bredängsskolan är att uthålligt bygga vidare på de lärdomar och förbättringar som uppnåtts
så att påverkan på elevernas lärande och utveckling blir ännu tydligare.

Hässelbygårdsskolan
Hässelbygårdsskolan är en F-9 skola med drygt 500 elever. Ungefär 86 procent av lärarna är
behöriga och där antalet elever per lärare är 9,3. 2016 beräknades skolans socioekonomiska
index ligger på 322 att jämföra med genomsnittet för de 14 kvarvarande fokusskolorna som
är 266.
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De största utmaningarna på Hässelbygårdsskolans beskrevs av lärarna som att kunna möta
de heterogena elevgrupper som finns på skolan, med avseende på exempelvis kunskaps- och
motivationsnivå. Eller med andra ord, hur ska man som lärare individualisera undervisningen
på ett sådant sätt att alla elever får den utmaning och stöd som de behöver i sin
kunskapsutveckling? Skolledningen instämde på många sätt i bilden av en skola med många
heterogena elevgrupper. Därtill vittnade de om en allt större lärarmobilitet vilket beskrevs
som försvårande för arbetet med att bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete på skolan. Den
stora utmaningen kopplat till undervisningen på skolan var enligt skolledningen att
densamma behöver förändras för att möta de skiftande behov som eleverna har. Det
förekom enligt skolledningen också en stor variation vad gäller kvaliteten på undervisningen
och en stor utmaning beskrevs som att ta steget från att prata om förändring till att faktiskt
genomföra förändringar i undervisningen. Eleverna i sin tur framhöll att de trivs på skolan
och med lärarna samt att de tycker att undervisningen generellt sett är bra. De gav dock en
liknande bild av undervisningen som skolledningen gjorde i form av att den skiljer sig åt
mellan lärare vad gäller just kvalitén. Alltför ensidiga lektioner med långa genomgångar var
exempelvis något som flera elever framhöll som något negativt för deras
kunskapsutveckling.

Utvecklingsarbetet på skolan har under de tre åren framförallt kretsat kring PRIO där fokus
var inriktat mot språkutveckling, gemensam ämnesplanering och kollegial feed-back. Därtill
har det skett en Ipad-satsning på skolan och under sista året har skolledningen också infört
så kallad ”resultatuppföljning av varje elev” en gång i månaden. Syfte med det sistnämnda
var enligt skolledningen att få igång diskussioner om undervisningens utformning i relation
till elevers behov.

Lärare vittnade om att skolan har en historia av stor projektträngsel. Nya projekt har
återkommande tillkommit vilket gjort det svårt att hålla fokus i utvecklingsarbetet.
Skolutvecklingsarbetet som bedrivs på skolan beskrivs vidare av lärarna som tämligen ”topdown” styrt men där lärarna dock till viss del säger sig ha varit delaktiga i att bestämma
fokus, inte minst inom ramen för PRIO. Utifrån intervjuer med lärare och skolledning tycks
det finnas en klyfta mellan skolledning och lärare. Man verkar vara överens om
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utmaningarna på skolan och målen men lärarna gav uttryck för att kontrollen är för hård och
att de ibland upplevde att de inte får det stöd med de problem som uppkommer i det
dagliga arbetet. Skolledningen menade å andra sidan att en viss styrning är nödvändig för att
få igång ett förändringsarbete samt att deras uppgift framförallt är att arbeta långsiktigt och
på en övergripande nivå. Fokus för deras arbete kan därför inte alltid ligga på att försöka lösa
de kortsiktiga problem som uppkommer i skolvardagen.

De insatser som beskrevs ha fått störst genomslag i undervisningen är det språkutvecklande
arbetet och den gemensamma ämnesplaneringen. Att arbeta med kollegial återkoppling i
undervisningen verkar dock inte har skett i någon större omfattning, trots att
samundervisning (och därmed också förutsättningarna för kollegial återkoppling torde vara
goda) förekommer i vissa ämnen. Skolledningen framhöll vidare att kompetensnivån med
avseende på t ex språkutvecklande arbete har höjts avsevärt i lärarkåren men där det
förekommer stora variationer mellan lärare huruvida man har utvecklat sin undervisning i
enlighet med denna kunskap eller inte. Skolledningen vittnade också, som ett resultat av
resultatdialogen, om en viss förskjutning i fokus bland många lärare från att se låga
kunskapsresultat som enbart en konsekvens av brister hos eleverna till att alltmer börja
prata om den undervisning som eleverna dagligen möter. Elevernas beskrivning av
undervisningen på skolan pekar mot att de skett och pågår förändringar av
undervisningsmönster med avseende på exempelvis lektionsstruktur, tydliga mål, språkmål
och beskrivning av kravnivåer för olika betyg. Dessa exempel på förändringar uppfattade
eleverna överlag som något mycket positivt. Det är dock ingen generell förändring som skett
enligt eleverna utan det skiljer sig mycket åt mellan lärare. Elever vittnade exempelvis om att
det i början på läsåret var många lärare som inledde lektionen med att skriva upp målen för
lektionen på tavlan eller att lärare i högre utsträckning fördelade frågor utifrån ”lottning”
istället för handuppräckning. Eleverna beskrev dock att många lärare successivt slutade med
detta och återgick till den undervisning som de bedrev tidigare.

När det kommer till förändringar kopplat till ”stöd till elevers motivation och självtillit”
framhöll, både lärare och elever, satsningen med så kallad samundervisning som något
mycket positivt. På grund av sjukskrivningar är det dock inte alltid som denna satsning har
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gått att realisera. För övrigt framhöll eleverna på Hässelbygårdsskolan att lärarna arbetar
mycket med att försöka motivera dem i deras skolarbete. Eleverna upplever också att
lärarna bryr sig mycket om hur det går för dem. Flera elever uttryckte också att bara man
själv vill så ges mycket goda möjligheter att lyckas med sina studier på Hässelbygårdsskolan.
På frågan vad som motiverar eleverna att lyckas med sina studier framhöll en stor majoritet
att det i första hand handlar om att få tillräckligt bra betyg för att komma in på den
gymnasieskola som man vill för att i ett nästa steg kunna få ett bra arbete i framtiden. Med
andra ord, det verkar i första hand vara externa framtida mål som motiverar eleverna att
studera och lyckas med sina studier.

Utifrån att se ett utvecklingsarbete som utveckling av olika lärandekapital pekar resultaten
mot att det framförallt har skett en utveckling av lärares läroplanskapital. Det vill säga
lärarna har fått ökade kunskaper inom de områden som utvecklingsarbetet har fokuserat, t
ex språkutvecklande arbetssätt. Huruvida dessa kunskaper i sin tur har omsatts i
undervisningen, det vill säga om det skett en ökning av lärares undervisningskapital,
tenderar dock i hög grad att variera mellan lärarna. De förändringar som då går att urskilja,
inte minst utifrån elevernas utsagor, är att lektionerna i vissa fall blivit mer strukturerade och
med tydligare så kallade språkmål. När det kommer till det moraliska kapitalet på skolan
visar analyserna att det inte har skett en nämnvärd utveckling av detta kapital. Det finns
förvisso en samsyn vad gäller de utmaningar som existerar på skolan men samtidigt
förekommer en viss misstro från vissa lärare gentemot skolledningen. Styrningen och
kontrollen av lärarna och skolutvecklingsarbetet beskrivs som alltför top-down orienterat
och detaljerat. Skolledningen å andra sidan ser dock detta som nödvändigt för att kunna
möte de utmaningar som skolan står inför. Vad gäller skolans förändringskapital är det inte
någon entydig bild som framträder. Det finns en vilja att utveckla skolan och undervisningen,
både bland lärare och skolledning. På samma sätt vittnade skolledningen om en viss
attitydförändring hos lärarkåren när det kommer till att diskutera elevernas resultat. När det
däremot handlar om att åstadkomma varaktiga förändringen av den faktiska undervisningen
verkar detta mer beror på enskilda lärares intresse och vilja.
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Hökarängsskolan
Hökarängsskolan är en F-9 skola med drygt 500 elever. Ungefär 89 procent av lärarna är
behöriga och antalet elever per lärare är enligt Skolverket 11,4 st. 2016 beräknades skolans
socioekonomiska index ligga på 227 att jämföra med genomsnittet för de 14 kvarvarande
fokusskolorna som är 266.

Utmaningarna på Hökarängsskolan liknar på många sätt de som framhölls av personalen på
Hässelbygårdsskolan, det vill säga hur ska man som lärare kunna hantera och tillika jobba på
ett inkluderande sätt när elevgrupperna är så pass heterogena? När det handlar om att styra
och leda utvecklingsarbetet på skolan framhöll skolledningen på Hökarängsskolan att
utmaningen för dem framförallt består i att kunna skapa en gemensam riktning i
skolutvecklingsarbetet och i sin tur kunna kommunicera denna till lärarna.

De insatser som stått i fokus på skolan de senaste åren är framförallt PRIO, matematiklyftet,
bedömning för lärande och learning studies. Lärare beskrev initieringen och styrningen av
utvecklingsarbetet som i huvudsak toppstyrt men upplever det ändå som relevant i
förhållande till de utmaningar som skolan har. En del lärare framhöll att det är för många
insatser igång samtidigt vilket sker på bekostnad av fokus och långsiktighet i arbetet. Både
lärare och skolledning beskrev därtill att det är en återkommande förhandling mellan
skolledning och lärare med avseende på det kollegiala utvecklingsarbetet i relation till den
individuella ämnesinriktade fortbildningen. Skolledningen har en vilja driva utvecklingen mer
mot det kollegiala medan det finns lärare som värnar om den individuella ämnesorienterade
fortbildningen. Samtidigt som det förekommer viss oenighet framhöll skolledningen att det
finns en mycket bra grogrund för att utveckla skolan och undervisningen.

De förändringar som har skett i undervisningen som en följd av de utvecklingsinsatser man
arbetat med beskrevs av lärarna som att undervisningen blivit mer målfokuserad och
samtidigt mer formativt orienterad. Det sker också en tätare uppföljning av elevernas
kunskapsnivåer i dag jämfört med tidigare. Enligt skolledningen har förväntningarna och tron
på elevernas kapaciteter generellt sett ökat. Som en konsekvens av insatsen Bedömning för
lärande går det därtill, enligt skolledningen, att identifiera en viss förändring vad gäller
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språkbruket i klassrummen och vid möten mellan lärare. Lärarna verkar ha tagit till sig vissa
begrepp som de nu använder när de samtalar om sin undervisning. Eleverna i sin tur beskrev
att undervisningen skiljer sig åt beroende på vilken lärare de har för stunden men generellt
verkar lärarledda lektioner att dominera. Ibland (men inte alltid) diskuteras inledningsvis
lektionens mål medan det sällan sker en summering på slutet av lektionen. Eleverna
uttryckte att de tilltalas av en tydlig struktur i undervisningen samtidigt som de önskar en
variation av arbetsformer. Då de flesta elever är överens om att undervisningen i första hand
är inriktad mot en ”E-nivå” framhåller vissa att en viss nivågruppering ibland därför hade
varit att föredra.

Arbetsron varierar mycket mellan olika lektioner enligt eleverna. Vissa lärare är skickliga på
att skapa arbetsro medan det verkar vara mer stökigt på andra lektioner. Eleverna framhöll
att de anser att det är viktigt med skolan. Den viktigaste motivationsfaktorn är i synnerhet
framtida gymnasiestudier och yrkesliv. Problemet enligt eleverna är dock att detta ligger
”långt bort” i deras liv för att fungera motiverande. För övrigt verkar eleverna generellt ha en
god tilltro till sig själva och att kunna lyckas i skolan. De anser också att de får det stöd som
de behöver av skolan. Detta instämmer lärarna i men lyfter fram problemet med den grupp
elever som inte orkar med skolarbetet och verkligen inte vill studera.

I termer av kapitalbyggande går det således, som en konsekvens av det utvecklingsarbete
som bedrivits på skolan, att notera en tydlig utveckling av lärarnas läroplanskapital. Lärarnas
kunskaper har ökat vad gäller t ex formativt arbete och bedömning men även
matematiklyftet framhålls som en positiv insats i detta sammanhang. När det kommer till att
omsätta dessa kunskaper i undervisningen i termer av undervisningskapital verkar resultatet
av insatserna fram till nu i hög grad variera mellan lärare. Hos vissa lärare tycks det ha skett
en del förändringar vad gäller t ex att utveckla undervisningen mot att bli mer formativ och
målorienterad – medan utvecklingen inte är lika tydlig hos andra. Det moraliska kapitalet på
skolan är relativt otydligt. Kommunikationen mellan skolledning och lärare vad gäller skolans
utvecklingsarbete är inte alltid tydlig och klar. Det finns förvisso samsyn vad gäller
utmaningar på skolan och mål men inte alltid hur man ska ta sig dit i form av strategier som
man bör arbeta efter. Detta får i sin tur konsekvenser för skolans förändringskapital. Det
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verkar finnas en god grund på skolan, både vad gäller kunskaper och inställning hos
personalen, för att bedriva utvecklingsarbete. Men på grund av vissa meningsskiljaktigheter
mellan lärare och skolledning, men också i vissa fall mellan lärare, med avseende på fokus
och medel försvåras till viss del arbetet med att åstadkomma långsiktiga och varaktiga
förändringar av undervisningen.

Övergripande förändringar vid de fyra skolorna
Efter att ha sammanfattat utvecklingsarbetet vid de fyra fokusskolorna är syftet med det
följande avsnittet att ge en mer generell bild av de förändringar skett vid dessa skolor.
Denna redovisning kommer att göras med utgångspunkt i de tre faserna
positionsbestämning, navigering och uppföljning som följeforskningsprojektet genomgått. I
samband med redogörelsen av uppföljningsfasen kommer fokus även att riktas mot de
kvantitativa resultatmåtten, i termer av t ex förändringar av gymnasiebehörighet och
meritvärden.

Positionsbestämning
Den inledande positionsbestämningen syftade till att skapa en bild av skolornas
utgångslägen med avseende på centrala kvalitetsaspekter i skolornas systematiska
kvalitetsarbete. En viktig del i detta arbete utgjordes av en enkätundersökning som
besvarades av lärarna på de fyra skolorna där följande faktorer fokuserades:

1. Språkutvecklande undervisning (skattningar av exempelvis medvetenhet om och
kompetens kring språkstöd; arbetet med undervisningsformer och innehåll som
stödjer språkutveckling i alla ämnen).

2. Undervisningskvalitet och klassrumsprocesser (skattningar av exempelvis arbetet
med mål och kunskapskrav, undervisningsstrategier, struktur och variation i
undervisningen, individanpassning, formativ bedömning).

3. Stöd till motivation och självkänsla hos eleverna (skattningar av exempelvis stöd och
uppmuntran i undervisningen, förväntningar och utmaningar i undervisningen,
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respekt för elever, kamratrelationer, bedömning för lärande, förväntningar,
inflytande, samarbetet med olika aktörer).

4. Pågående utvecklingsarbete (skattningar av exempelvis ledning, styrning och resultat
av tidigare utvecklingsarbete, om tidigare insatser haft en sammanhållen och
långsiktig riktning, erfarenheter av att delta i pedagogiska samtal om skolans
kärnverksamhet, skolans systematiska dokumentation av utvecklingsarbetet, det
yrkesmässiga behovet av kommande utvecklingsarbete, styrningen och
organisationen av det kommande utvecklingsarbetet).

5. Undervisningen för nyanlända (skattningar av exempelvis medvetenhet och
kompetens om arbetet med nyanlända elever, nuvarande organisation och arbetssätt
för mottagande av nyanlända elever, arbetets systematik med t.ex. tydliga mål,
medvetet arbetssätt och långsiktighet, nuvarande organisation och stöd för övergång
från förberedelseklass till ordinarie undervisning, elevernas bild av mottagandet och
övergången till ordinarie undervisning (trygghet i gruppen, lärt känna vuxna,
förväntningar etc.).

Innehållet i enkätundersökningen togs fram i samråd med rektorerna på de fyra skolorna
utifrån skolans behov av kunskap om olika aspekter i skolverksamheten, men också utifrån
forskningsmässiga motiv om kvalitetsdrivande faktorer i utvecklingsarbetet. Punkterna 1-4
ovan har använts av alla skolor, medan frågorna under punkten 5 om undervisningen för
nyanlända endast besvarats av lärare på en av skolorna.

Resultatet av enkätundersökningen på de fyra skolorna visade att lärarna skattade flertalet
påståenden om undervisningsaspekter, stöd till elevernas motivation och pågående
utvecklingsarbete relativt positivt (i enkäten i form av svarsalternativen instämmer helt eller
instämmer till stor del). Vissa skillnader återfanns dock mellan skolorna. En av skolorna
utmärkte sig till exempel när det gällde påståendet om att de som lärare fått en tydlig
styrning och ledning kring mål, insatser och resultat i det pågående utvecklingsarbetet (84
procent instämde helt eller till stor del). Även om övriga skolors resultat kring just den frågan
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var relativt positiv, var den inte så entydig utan det var en mer differentierad bild som
framträdde. Vissa påståenden i enkäten fick genomgående lägre skattningar av lärarna på de
fyra skolorna. Det var särskilt tydligt när det gällde i vilken utsträckning lärarna samarbetade
med modersmålslärarna för att stärka undervisningen och stödja elever med annat
modersmål än svenska, men också ifråga om elevernas inflytande i undervisningen och i
vilken grad eleverna använde självbedömning och kamratbedömning som redskap för sitt
lärande. Mindre positiva skattningar från lärarna framgick också när det gällde ett
fungerande samarbete med socialtjänst eller annan myndighet utanför skolan.

På den skola där lärarna besvarade frågorna om undervisningen för nyanlända var
fördelningen relativ lika mellan positiva och negativa svarsalternativ. Lärarna gjorde delvis
olika bedömningar av till exempel hur undervisningen uppfattades fungera för de elever som
kom från förberedelseklass, om informationen vid övergången från förberedelseklass till
ordinarie undervisning var tillräcklig och om den egna kunskapsnivån för att bedriva
undervisning för nyanlända var tillräcklig.

I den första omgången gruppintervjuer med eleverna på de fyra skolorna utgick frågorna
från motsvarande aspekter som enkätundersökningen hade berört, även om det nu var ett
mer explicit fokus mot elevernas uppfattningar om undervisningen, klassrumsprocesserna
och skolans stöd till elevernas motivation och självtillit. Genomgående uppgav eleverna på
de fyra skolorna att de trivdes och kände sig trygga på sina skolor. De var nöjda med sina
lärare och generellt gav eleverna också uttryck för att lärarna stöttade såväl elevernas
kunskapsmässiga som sociala utveckling. Enligt eleverna tog detta sig bland annat uttryck i
upplevelser av att lärarna hade höga förväntningar och en tro på deras förmåga att klara
skolans mål. I huvudsak fanns alltså i elevintervjuerna en samstämmighet med vad som
framkom i enkäten till lärarna. Det fanns dock några kritiska områden som lyfts fram av
eleverna på samtliga skolor:


Brister i studieron och ordningen på lektionerna. Detta var bland annat kopplat till
vikariesituationen och/eller återkommande byten av lärare.



En viss osäkerhet kring vad man förväntades lära sig eller uppnå kunskapsmässigt.
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Delar av undervisningen uppfattades inte som tillräckligt utmanande.



De eleverna som deltog i modersmålsundervisning ansåg generellt att de inte hade
nytta av den undervisningen i andra ämnen. Däremot ansåg flertalet av dessa elever
att det var viktigt att kunna sitt modersmål.

Resultat och tolkningar av såväl enkätundersökningen som elevintervjuerna på respektive
skola återkopplades sedan till respektive skola. Vid dessa återkopplingar kompletterades
dessa resultat med elevresultat över tid i fråga om meritvärden i årskurs 9, andelen elever
som nått kunskapskraven i alla ämnen, andelen behöriga till yrkesprogram, samt de
nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.

Navigering
I det följande avsnittet beskrivs de fokus och strategier som skolorna arbetade med under i
första hand 2014-2015, men också de konsekvenser, enligt lärare och skolledare, som kunde
urskiljas i ljuset av detta arbete. Dessutom presenteras elevernas och lärarnas bild av
klassrumsprocesser, undervisningsmönster och bedömning samt stödet till elevers
motivation och självtillit.
Fokus, strategier och konsekvenser i förbättringsarbetet
Inriktningen på de fyra skolornas pågående förbättringsarbete anknöt samtliga till de
övergripande målsättningarna som fokusskolorna hade att höja elevernas studieresultat i
form av behörigheten till gymnasieskolans yrkesprogram, samt att förbättra undervisningen,
samarbetet på skolorna och det systematiska kvalitetsarbetet. Samtidigt valde skolorna
fokus och strategier som både sammanföll och skiljde sig åt. Innehållsmässigt fanns en tydlig
inriktning mot utveckling av elevernas grundläggande färdigheter som till exempel
matematik, läsning och språkutveckling i alla ämnen, men också i några fall
naturorienterande ämnen som kemi, fysik och biologi. Kvalitetsaspekter i undervisningen
som fokuserades var exempelvis bedömning för lärande och tydlighet kring mål och
kunskapskrav, men även studiero, enhetlig struktur och organisation av undervisningen samt
ledarskap i klassrummet uppmärksammades i utvecklingsarbetet. Av intervjuer med lärare
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och skolledningar på skolorna framgick att förbättringsarbetet nu bedrevs betydligt mer
”undervisningsnära” med ett innehåll som är förankrat i lärares vardagsarbete jämfört med
tidigare. Samtidigt uppfattade man på alla skolor ett mycket starkt fokus på
resultatförbättring. Att många utvecklingsarbeten pågick samtidigt diskuteras också på
skolorna och uppfattningarna gick ibland isär:

Många säger att det är så mycket … för mig är det en autostrada. Jag tycker
aldrig att det varit en så tydlig linje i vårt utvecklingsarbete som nu (Rektor).

Två av skolorna deltog under följeforskningserioden även i PRIO (Planering, Resultat,
Initiativ, Organisation). Därtill riktades också andra insatser mot fokusskolorna, som till
exempel utvärdering av undervisning, coachning av lärare och stöd till analysarbete, från
utbildningsförvaltningen, men huvuddelen av utvecklingsarbetet genomfördes skolbaserat
under ledning av rektorer, biträdande rektorer, förstelärare och lärare med särskilda
ledningsuppdrag på skolan. Uppfattningarna om initieringen och styrningen av
förbättringsarbetet på skolorna varierade både mellan och inom skolorna. Även om flera
lärare uppskattade att arbetet bedrevs nära undervisningen framhöll samtidigt en del lärare
att huvuddelen av det som gjordes initierades ”uppifrån”, från förvaltning och skolledning.
Diskussionen om balansen mellan det ”egeninitierade” och det ”externt initierade”
utvecklingsarbetet var därför något som pågick på alla skolorna:

Samtidigt som de (utbildningsförvaltningen) har bestämt att vi ska vara
fokusskola så kommer det annat som vi ska göra också. Vi får inte jobba i lugn
och ro. Även om det är bra grejer som det här med läslyftet (Lärare).

Utmaningen ligger i att visa på (för lärarna) hur de olika sakerna och insatser
som görs faller in i den stora huvudfåran (Rektor).

Matematik- och läslyftet genomfördes eller pågick på samtliga skolor vilket tycks ha fungerat
väl även om den typen av nationella satsningar innebar en utmaning genom att de
insatserna samtidigt behövde införlivas i och koordineras utifrån skolornas ”egna”
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utvecklingsbehov och fokus. På en av skolorna framhölls skolledningens betydelse som
”grindvakt” i förhållande till ”nya” initiativ och projekt för att därmed klara av att hålla fokus
och arbeta långsiktigt i skolutvecklingsarbetet.

När skolledare och lärare beskrev vilka konsekvenser det systematiska kvalitetsarbetet hade
fått på skolan fanns flera beröringspunkter mellan skolorna. Inte minst gällde det
förändringar som var knutna till arbetet i klassrummet kring mål, kunskapskrav, formativ
bedömning, återkoppling, matriser, utformning av prov et cetera:

Det händer någonting när de (eleverna) märker att de faktiskt kan, det finns ju
naturligtvis undantag, men jag menar när de verkligen ser att de får tydliga
matriser, till exempel, de vet vad ska följa, de vet vad de ska kunna liksom. Det
blir så mycket tydligare, så det blir så självklart att de frågar efter detta
(Lärare).

Även om beskrivningar från både rektorer och lärare talade för att lärares kompetens
generellt sett hade stärkts genom pågående utvecklingsarbeten, kring exempelvis
språkutveckling och utveckling av undervisningen, var dock samtidigt steget från tillägnade
kunskaper till att genomföra faktiska förändringar av den egna undervisningen stor.

Man kan ibland slås av att den här läraren man nyss pratade med om
språkutveckling, sen på lektionen att han eller hon gör på ett helt annat sätt
(Rektor).

Andra konsekvenser av utvecklingsarbetet som lyftes fram av rektorer och lärare handlade
till exempel om hur lärares planering hade förändrats i riktning mot en högre grad av
gemensam ämnesplanering och att planeringarna också hade blivit tydligare för eleverna.
Successivt kom också förstelärarnas roll i utvecklingsarbetet att bli tydligare, även om den
fortfarande på vissa håll under den här tiden uppfattades som oklar.
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Bilden av klassrumsprocesser, undervisningsmönster och bedömning
När eleverna beskrev studieron i undervisningen framträdde en blandad bild, dvs. ibland
upplevs arbetsron vara tillfredsställande, ibland inte. Utifrån elevernas perspektiv fungerade
klassrumsarbetet mestadels på ett bra sätt.

Det skulle vara lite enklare men inte påverka jättemycket om arbetsron var
bättre (Elev, årskurs 8).

På vissa lektioner är det väldigt störigt med vissa elever som pratar och så där.
Några håller på och pratar om saker som inte hör dit och stör ganska mycket
(Elev, årskurs 8).

Enligt eleverna varierade lärarnas sätt att hantera och leda undervisningen, till exempel att
vissa lärare är inkonsekventa och ”hotar” med att ringa hem utan att sedan fullfölja det. På
flera av skolorna hade man sedan en tid arbetat med att få till stånd en mer enhetlig struktur
för hur lektioner startar och avslutas, något som eleverna i stor utsträckning uppskattade.
Elevernas olikheter i såväl kunskaps- som motivationsnivå inverkade dock, enligt både lärare
och elever, på undervisningssituationen:

Jag försöker få med alla … men om man måste välja så blir det att man måste
ta hand om E:na för att de ska hålla sig lugna och inte ska freaka ur, sen får
jag hoppas att de andra tar hand om varandra och att de förstår att de måste
vara mycket mer självgående (Lärare).

Vissa lektioner, måste de förklara något som vissa inte förstår men som alla
andra gör … så hela lektionen sitter de och förklarar för de som inte förstår,
men alla andra, typ 80 procent, har inget att göra (Elev, årskurs 7).

Det vanligaste arbetssättet i undervisningen beskrevs av eleverna i termer av genomgångar
av läraren och som sedan följdes av individuellt arbete. Men även andra arbetsformer
förekom som till exempel pararbete och grupparbete. Elever som befann sig i slutet av
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grundskoletiden upplevde inte alltid vara positiva till att arbeta i grupp, bland annat för att
de menade att läraren då inte kunde veta var varje elev befann sig i sitt lärande.

Idén med att de som är målinriktade ska jobba med de som inte är målinriktade
den tycker jag är jättedålig. Det förstör bara (Elev, årskurs 8).

Från vissa elever framkom önskemål om större variation i undervisningen, även om de också
uppskattade de försök som gjordes med mer struktur och enhetlighet. Eleverna uppfattade
också andra förändringar i undervisningen, som till exempel att lärarna nu använde andra
sätt än handuppräckning för att fördela ordet. På skolor där de pedagogiska planeringarna
användes systematiskt påpekade eleverna vilket värde de kunde ha för förståelsen av
kunskapskraven och vad som krävs för de olika betygsnivåerna:

Lärarna har gjort det sen sjuan, men innan var det bara vissa. Nu gör alla
det. De brukar skriva ut dem så vi får dem. Vi tycker det är bra, vi vet vad
som krävs för olika betyg typ (Elev, årskurs 8).

Alla elever var dock inte lika positiva till de pedagogiska planeringarna:

Lärarna tar fram PP:n och läser den. Där står vad man ska kunna, först lite enkla
grejer, sedan lite bättre, sedan otroligt bra. Vad ska man fatta av det? Vi får papper
av de flesta lärarna. Vad ska vi med det till om vi inte fattar. Det står likadant, det är
bara olika ämnen (Elev, årskurs 6).

Frågan om bedömning och betygsättning var något som starkt engagerade eleverna på de
fyra skolorna. Olika typer av skriftliga prov dominerade, enligt eleverna, men lärarna
provade också muntliga examinationsformer. Detta sätt att examinera upplevdes många
gånger hos lärarna som svårt att realisera. Däremot kunde lektioner med så kallade
tvålärarsystem underlätta att andra examinationsformer tillämpades. Inlämningsuppgifter
eller ”hemtentor” förekommer också men både lärare och elever vittnade om att
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användningen av sådana successivt hade minskat på grund av risken för plagiering eller
andra typer av fusk.

Samtliga skolor hade på olika sätt arbetat med olika aspekter av bedömning i sitt
förbättringsarbete, något som också avspeglades i de kommentarer som gavs i intervjuer
med elever och lärare, som till exempel att eleverna fick träna på självbedömning och
kamratbedömning. Flera exempel gavs också på hur kvaliteten i lärarnas återkoppling till
eleverna i samband med provsituationer eller direkt i undervisningen hade stärkts, bland
annat med hjälp av matriser eller pedagogiska planeringar. Samtidigt tycktes
återkopplingens innehåll avgöra hur eleverna uppfattade den:

Lärarna är faktiskt jättebra på det, vi brukar få tillbaka matriser med E, C A
där de har ringat in vad man har uppnått och vad som fattas. Det är mycket
lättare än om de bara säger att du är på gränsen … Först var det en lärare som
gjorde då, sen började de andra också göra det (Elev, årskurs 8).

Läraren hade skrivit: ta lektionerna mer seriöst, jobba mera hemma. Men vad ska
jag jobba på? (Elev, årskurs 8).

Du kan gå när du vill till läraren och fråga, efter en inlämning eller efter ett prov,
varför fick jag det här betyget och då förklarar de exakt och förklarar också vad du
kan göra för att förbättra till nästa gång (Elev, årskurs 8).

Enligt elevernas utsagor var matriser där lärarna själva hade konkretiserat kursplanerna
bättre än de som är hämtats direkt från Skolverkets. Trots välutvecklade matriser upplevde
dock många elever att det ändå var svårt att förstå hur lärare bedömde arbetet på
lektionerna:

Vi får matriser om vad som krävs för olika betyg. Även när vi har prov eller
inlämningsuppgifter använder vi matriser. Det är jättebra. Det har underlättat. I so
och svenska har lärarna skrivit själva. I andra ämnen använder de från läroplanen
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det är svårare. Jag har fått högre betyg när jag använder matrisen. Lärarna har
blivit duktigare på detta (Elev, årskurs 8).

Jag förstår inte hur de bedömer på lektionerna … där finns ingen matris (Elev,
årskurs 8).

När det kommer till frågor om bedömning och betygssättning framgick från elevintervjuerna
att många av dem inte var nöjda med det nya betygssystemet som de tyckte ställde för höga
krav, till exempel för att nå nästa betygssteg:

Det jobbiga med det nya betygssystemet är att man måste ha fullt i alla rutor
annars blir det det lägre betyget. Det är inte rättvist. Man vill inte kämpa om
man vet att man inte klarar det. Det fattas något hela tiden (Elev, årskurs 7).

För att sammanfatta resonemangen ovan tycks förändringar i undervisningsmönstren pågå
på alla skolorna, även om det sker i olika takt och omfattning på respektive skola. Utifrån de
data som samlats in inom ramen för följeforskningsprojektet förefaller förändringarna i fråga
om olika aspekter av bedömning, till exempel tydliggörande av kunskapskrav och
återkoppling på prestationer, vara det som framträder tydligast. Även förändringar vad
gäller att försöka skapa mer enhetliga organisatoriska strukturer kring undervisningen är
framträdande.
Stöd till elevers motivation och självtillit
I den enkätundersökning som lärarna på de fyra skolorna besvarade i det första steget
framkom att lärarna i hög utsträckning ansåg sig ha tilltro till elevernas möjligheter att klara
skolans mål, men också att de arbetade med att stödja elevernas motivation såväl i
undervisning som i andra sammanhang. Den bilden bekräftades i stort av elevernas utsagor
från de intervjuer som genomfördes under vårterminen 2015. Eleverna verkade alltså
generellt ha en god tilltro till sig själva att kunna lyckas i skolan. De ansåg också att de fick
det stöd som de behövde av skolan. Eleverna beskrev att lärarna försökte motivera dem och
de ansåg att lärarna brydde sig om dem och hur det gick för dem i skolarbetet.
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Utifrån intervjuerna med eleverna beskrevs hur förväntningarna och kraven på att lyckas i
skolan kom från olika håll: från eleven själv, från skolan, lärarna, föräldrarna och kompisarna.
Krav och förväntningar kunde, enligt eleverna både förstärka och motverka motivationen för
skolarbete. Enligt eleverna har lärarna höga förväntningar. Flertalet menade att detta är
bra, men vissa elever lyfter fram att det också kan upplevas som något jobbigt:

Du kan, du kan, gå hem och plugga bara. Sluta att ha så höga förhoppningar
liksom (Elev, årskurs 8).

Lärarna är för optimistiska. De tror att vi har lärt oss (Elev, årskurs 8).

Förväntningar från olika håll innebär alltså en viss press, men någon elev menade att det
ändå är ganska skönt att de finns där:

Det finns alltid någon som får mig att fortsätta. Om jag misslyckas nu gör jag inte
bara mig själv besviken utan alla andra också” (Elev, årskurs 8).

Enligt eleverna fanns också föräldrar som tonar ned skolans krav på prestationer, dels för att
minska stressen dels för att betona lärande framför ett visst betyg.

Mina föräldrar säger att det viktigt att lära sig saker, inte att jag måste få ett visst
betyg (Elev, årskurs 6).

Flera faktorer tycks påverka motivationen som till exempel svårighetsgraden i
undervisningen, lärarnas och föräldrarnas förväntningar och stöd, framtidsplaner och stöd
från kompisar. Men även den egna självbilden och viljan att lyckas beskrevs som
betydelsefull:

För mig är det 60 procent betyg och resten om jag vill lära mig (Elev, årskurs 7).
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Det som motiverar mig är vad jag vill göra i framtiden … att nå det man vill … då
måste man lära sig mer (Elev, årskurs 8)

En viktig motivationsfaktor för eleverna var framtida gymnasiestudier och yrkesliv. Ett
problem, enligt eleverna, var dock att detta många ligger långt fram i livet. Ett förslag som
eleverna uttryckte var att de tidigt behövde få återkommande information om gymnasiet
och olika yrken. När det gäller gymnasiestudierna var det utifrån intervjuerna tydligt att
eleverna mest var fokuserade på vilken gymnasieskola de vill komma in på och således inte
vilket gymnasieprogram de specifikt vill gå.

Sammantaget konstaterar vi att en rad olika och samspelande drivkrafter tycks påverka
eleverna och deras motivation för skolarbetet och att lyckas i skolan. Faktorer som är knutna
till framtida ”nytta” (t.ex. gymnasieskola, yrke) är starka som drivkrafter, men även sådana
som appellerar till självbilden av att klara av att ”uppnå” personliga mål är betydelsefulla. Av
intervjuerna framgick även att engagemang, intresse och viljan att lära sig saker spelar in,
liksom faktorer som å andra sidan leder till oro, stress eller konkurrerar med det som skolan
kräver, till exempel idrottsutövande eller annat föreningsengagemang.

Uppföljning
I vårt sätt att metaforiskt beskriva ett skolförbättringsförlopp i termer av
positionsbestämning – navigering – uppföljning, utgör uppföljning den sista fasen av
förloppet. Under läsåret 2015/16 genomförde vi, på samma sätt som under de två tidigare
läsåren, intervjuer med grupper av skolledare, lärare och elever på de fyra skolorna. I detta
avsnitt redovisas vad som framkom vid dessa intervjuer utifrån de teman som tidigare
berörts. Fokus riktas dock i högre utsträckning mot förändring och på vad utvecklingsarbetet
fram till slutet av läsåret 2015/16 bidragit till och vilka lärdomar som har dragits. I slutet av
detta avsnitt redovisas även hur elevernas kunskapsresultat utifrån några betygsmått
förändrats under följeforskningsperioden 2013-2016. Grundmaterialet har i det fallet
inhämtats från Stockholms stads utbildningsförvaltning, men har bearbetats för att tjäna
syftet med denna slutrapport.
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Skolornas utvecklingsarbete – fokus, strategier, organisation, ledning
När vi vid slutet av läsåret 2015/16 betraktar de fyra skolornas pågående förbättringsarbete
ser vi att de insatser som initierades för tre-fyra år sedan på många sätt lever vidare i det
pågående arbetet. Fokus kretsar kring generella kvalitetsaspekter av undervisningen som till
exempel bedömning, språkutvecklande undervisning, ledarskap i klassrummet och
enhetligare organisatoriska strukturer i undervisningen, men också mer specifikt knutet till
matematikundervisning (matematiklyftet) och utveckling av elevers språk- och läsförmåga
(läslyftet). Andra fokuseringar som rör PRIO, IKT (t.ex. Ipads), anpassningar i undervisningen,
synligt lärande osv. existerar parallellt eller tillkommer under de år vi följer arbetet. För
samtliga skolor innebär detta att mängden pågående utvecklingsprocesser och insatser
behöver hanteras och prioriteras löpande, samtidigt som balansen mellan de externt
initierade insatserna och skolans interna behov ständigt diskuteras.

På ett övergripande plan orienteras samtliga skolors strategier mot olika former av kollegialt
lärande, men det finns samtidigt en variation mellan skolorna och mellan grupper av lärare
på skolorna i hur nära undervisningen som utvecklingsarbetet har bedrivits och i vad mån
den egna undervisningen utmanats och förändrats. Organisatoriskt har utvecklingsarbetet
bedrivits på arbets- och/eller ämneslagsnivå med rektorer och i vissa fall biträdande rektorer
som huvudansvariga. Förstelärarna har i varierande utsträckning intagit ledarroller i
utvecklingsarbetet eller ingått i ledningsgrupper på skolorna. På två av skolorna har
rektorerna slutat under tiden för följeforskningen och på en av skolorna har biträdande
rektorer tillsatts för att på närmre håll leda arbetslagens arbete. Allt detta utgör exempel på
så kallade ramfaktorer som på olika sätt påverkar det aktuella utvecklingsarbetets processer
och resultat. När det gäller skolornas utvecklingsarbete i stort, märks i slutet av läsåret
2015/16 ett behov av att konsolidera och stanna upp för att befästa gjorda lärdomar och
inte utan noggrant övervägande starta ”nya” projekt:

Vi är överens i vår ledningsgrupp om att landa litegrann och ge ordentligt med
tid till att jobba i ämnes- och arbetslag framöver. Vi behöver jobba med både
ämne och ämnesövergripande (Ledningsgrupp).
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Konsekvenser av utvecklingsarbetet
Från alla de fyra skolorna framkommer konsekvenser i form av lärdomar och förändring som
kan knytas till det genomförda och pågående utvecklingsarbetet. Utan att bilden är helt
entydig finns ändå spår av förändring som når ut i klassrummen i form av exempelvis en
annorlunda bedömningspraktik med tydligare mål, matriser, varierade examinationsformer
och feedback:

Jag tror att jag är tydligare nu med vad de ska kunna. Det är mycket viktigare
nu med den nya läroplanen och kunskapskraven. Allt utgår från
kunskapskraven nu. Jag har plockat bort en del saker som jag tyckte var roliga,
men jag kan inte betygsätta dem för de finns inte i kunskapskraven (Lärare).

Det finns också tecken på att det bedrivs ett språkutvecklande eller språkstärkande arbete i
undervisningen, där lärare i högre grad än tidigare förklarar ord och begrepp för eleverna.
Några lärare beskriver det på det här sättet:

Att man benar ut mycket mera i texterna och skriver om tillsammans. Då får de
tid att … det är dock tidskrävande. Sen till slut måste de ju stå på egna ben men
man löser vissa saker som kanske vi ser som väldigt enkla … (Lärare).
I matten har jag infört begreppslistor. Det finns så mycket tvåspråkighet i
matematiken, matematiken har ett fantastiskt språk och det kommunicerar vi
inte tillräckligt. Det gäller inte bara språk till symboler utan hur vi lärare
använder språket. Jag har blivit mer medveten om detta … bara ett begrepp
som vi tog upp idag – variabel – och då … barnen kunde inte prata om det …
(Lärare).
Det visar sig också att utvecklingsarbetet på de fyra skolorna inte på något sätt är linjärt. Dels
är skolledning och lärare inte alltid överens om vilka insatser som ska prioriteras och hur de
eventuellt hänger ihop, dels dyker oförutsedda händelser och konsekvenser upp under
resans gång, vilket inverkar på möjligheterna att nå de ursprungliga syftena. Så var till
exempel fallet när en av skolorna startade en satsning på IKT-verktyg:

Vi gick igång med våra Ipads och saker vi inte kunde föreställa oss kan ställa till
problem … att använda dem på nationella proven som vi vet att andra skolor

40 (63)

kan göra med datorer där man kan ställa in dem så att internet inte går att
använda under provet … Vi har inte riktigt den tekniska kompetensen …
(Ledningsgruppen).
Elevernas bild av förändrade undervisningsmönster, bedömning och stöd till
motivation och självtillit
När eleverna under den sista intervjuomgången uttalar sig om olika aspekter av den
undervisning de möter och hur de uppfattar skolans stöd för motivation och elevernas egen
förmåga, finns många likheter med det som framkommit vid de två första
intervjuomgångarna. På de fyra skolorna finns det alltså exempel på hur förbättringsarbetet
når ut i klassrummen, men utifrån elevernas perspektiv varierar genomslagskraften och
styrkan mellan lärare, ämnen och lektioner. Den del av undervisningspraktiken som generellt
tycks ha förändrats på alla skolorna är bedömning i vid bemärkelse med alltifrån tydlighet
kring mål och kunskapskrav och matriser med konkreta exempel till variation i
examinationsformer och återkoppling:

Vissa lärare har lagt energi på att ge feedback och bra uppgifter för att vi ska
kunna visa så mycket som möjligt av vad vi kan (Elev, årskurs 9).

Förändring av undervisningsmönster är dock ur elevernas perspektiv svårt att upptäcka, inte
minst beroende på lärarbyten under tiden från årskurs 7 till 9. Samtidigt finns konkreta
exempel på struktur- och formförändringar av undervisning som elever har noterat. På en av
skolorna har matematikundervisningen organiserats om till fler och mindre grupper, men
också förändrats i riktning mot fler genomgångar av läraren, samtal och elevdiskussioner om
lösningar på uppgifter:

Vi har mer genomgångar och alla tycker det är bra. Jag förstår mer då (Elev,
årskurs 9).
På en annan skola diskuterar eleverna i årskurs nio hur start och avslutning av lektioner som
lärarna har arbetat med att utveckla, framträder ur deras perspektiv:

I: Vad händer när ni startar en lektion?
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Elev 1: Vi kommer in, hälsar, sätter oss ... Oftast har man skrivit in punkterna
vad vi ska gå igenom … inte alla lektioner som sagt.
Elev 2: Oftast är det målet med lektionen, att vi ska lära oss de här två sakerna.
Elev 5: Man blir mer fokuserad av det.
Elev 4: Man vet vad vi ska gå in på.
Elev 6: Vissa lektioner finns det inga mål, de bara matar information.
I: Hur ser det ut på slutet av lektionen?
Elev 3: Då avrundar man, en sammanfattning av allt vi har gjort.
Elev 7: Men inte alla lektioner, nu snackar vi om en bra lektion.
Elev 6: En dålig lektion är så här. Kom in läs i era böcker … sen är klockan 10 hej
då.
Elev 1: Ja den är så här. Vi går in, läser högt, sen ska vi svara på frågorna …
varje varje gång … man blir uttråkad.
Elev 5: Då känns det onödigt att läraren ens är där om man bara ska läsa …
Elev 7: Men många lektioner har ändå början och slut.
Den bild som eleverna förmedlat under de tre år som följeforskningen pågått är att vissa
”undervisningsrutiner” som prövats på skolorna har bidragit till en större enhetlighet och
tydlighet i undervisningen. Samtidigt är det, som citatet ovan visar, svårt att få till stånd
förändring som omfattar all undervisning på skolan. Det kan också vara så att enhetliga
mönster i undervisningen som i allmänhet uppfattas positivt av eleverna, har sina
begränsningar. Eleverna kan ha olika preferenser för vilken typ av undervisning de anser
gynnar deras lärande och lärare kan också agera på olika sätt i olika undervisningssituationer
på grund av akuta händelser eller att situationen kräver särskilda anpassningar. Enligt
eleverna avtar också intensiteten i de undervisningsstrategier som prövas ju längre terminen
eller läsåret fortskrider. På en av skolorna startade lärarna läsåret med att inleda lektionerna
med att förklara lektionens mål. Detta verkar dock vara något som successivt har klingat av:

Förut var det så på alla lektioner. Sen var det ibland, men sen gick det bort …
(Elev, årskurs 9).

När det gäller skolornas stöd till elevers motivation och självtillit är den samlade bilden efter
de tre intervjuomgångarna 2014-2016 att skolorna bidrar på flera sätt till elevernas
lärandeerfarenheter. Samtidigt är detta ett känsligt område där särskilt lärarna söker efter
balansen mellan å ena sidan uppmuntran och stöd till eleverna och krav på prestationer och
ansträngning å andra sidan. Drivkrafterna för eleverna att lära sig saker och prestera varierar
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i hög utsträckning, men en stark faktor som har lyfts fram av elever under hela perioden är
lärarnas förväntningar och stöd:

När läraren hjälper med en ny strategi … och de säger att nu kan du fortsätta
med den … och man själv inser att man har lyckats med den … (Elev, årskurs 9).
Folk som bryr sig bara, engagerade lärare (Elev, årskurs 9)
Kraven på prestationer och att eleverna visar sina kunskaper ökar också i slutet av
terminerna då det närmar sig betygsättning. Även om det, enligt eleverna, är svårt att
examineras i början av en termin eller arbetsområde finns det behov av planering för att
undvika ansamlingar av prov i slutet av terminen eller läsåret. Följande dialog mellan några
av eleverna i en av våra intervjugrupper belyser just den problematiken:

Elev 1: Sen går det ju inte att ha prov i början av terminen, då har man ju inte
lärt sig något. I slutet har man ju prov i allting då blir det så mycket på en gång.
Elev 3: Men de kan ändå planera bättre.
Elev 1: Vadå kan du ha prov innan du läst något?
Elev 3: Men de kan lägga små duggor emellan och inte ha ett stort prov på
slutet, man glömmer ändå bort … man tycker att lärarna borde tänka att vi
elever ska kunna göra vårt bästa … då är det lättare när man precis har gått
igenom något.
I vårt intervjumaterial finns också exempel på elever som inte känner sig bemötta på ett sätt
som stödjer deras motivation eller ger dem kraft att försöka förbättra sina resultat, samtidigt
som vi också finner exempel på det omvända:

Elev 4: Om jag säger att jag vill ha ett A, då skrattar de lite … det kan du
drömma om … det känns inte som de tror på eleverna att de kan prestera mer.
Elev 1: I vissa ämnen kan de stötta om det går dåligt på proven.
Elev 5: Men ibland kan man tänka att jag ska bevisa att jag kan klara ett högre
betyg. Det kan vara en motivation också att lärare inte riktigt tror att man kan
klara det.
Elev 6: Jag skulle bli mer motiverad om de sa vi kan göra det här tillsammans.
Elev 7: Ja om de skrattar skulle inte jag bli motiverad.
Elev 3: Om man har gjort många uppgifter bra och jobbat på lektionerna, men
om provet inte gick så bra så kan läraren komma fram och fråga vad det är som
har hänt. Jag vet att du kan men varför visar du inte det. De frågar hur man
mår och man får berätta.
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Av dialogen ovan förstår man att uppgiften att stödja elevernas lärande på ett trovärdigt och
utvecklande sätt är komplex och känslig. Även om det samlade mönstret utifrån våra
intervjuer på skolorna är att lärarna på olika sätt bemödar sig om att bemöta eleverna
genom att balansera stöd och krav, kan detta uppfattas på olika sätt av olika individer. Det
eleverna säger kan inrymma flera tolkningsmöjligheter, till exempel att eleverna inte alltid
får det bemötande de förväntar sig när de vill förbättra sig (för ett högre betyg). Detta kan i
sin tur bygga på att en del lärare inte tror att (vissa) elever kan klara att förbättra sina betyg,
men också att lärarna uppfattar att tiden är för kort för att uppnå de betygsnivåer eleverna
vill uppnå. Eleverna har alltså (enligt lärarna) ”överskattat” sina möjligheter att förbättra
betygen.

Genomgången av de kvalitativa sidorna av skolornas förbättringsarbete visar på flera sätt
hur individuella och kollektiva processer rör sig i olika riktningar, men också i flera fall
samspelar och bidrar till lärande på olika nivåer i systemet. I nästa avsnitt behandlas de
kvantitativa resultat som kan urskiljas under den period vår följeforskning har pågått. Fokus
är då elevernas studieresultat utifrån ett urval av utfallsmått.
Kunskapsresultat i fokusskolorna
Det långsiktiga syftet med fokusskolesatsningen har varit att höja resultaten när det gäller
elevernas behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram. Vad som är ”lång sikt” är dock inte
helt entydigt, men vi har i genomgången av de kvantitativa beskrivningarna av elevernas
kunskapsresultat valt att i huvudsak utgå från två tidsmässiga utgångspunkter 2012 och
2013. I den första tabellen nedan utgör år 2012 startpunkten, vilket var det år
fokusskolesatsningen inleddes. Intresset riktas då mot utvecklingen över tid i fråga om
faktiska kunskapsresultat: dels andelen elever i årskurs 9 som var behöriga till
gymnasieskolans yrkesprogram, dels det genomsnittliga meritvärdet för elever i årskurs 9
beräknat på 16 ämnen 2012-2014 och 17 ämnen 2015-2016. Av tabell 1 framgår också
skolornas genomsnittliga socioekonomiska index perioden 2012-2016 (Stockholms stads
genomsnitt är 100, högt index indikerar ogynnsamma socioekonomiska förutsättningar) som
är att betrakta som en viktig så kallad ramfaktor i sammanhanget.
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Tabell 1: Betygsresultat över tid, årskurs 9 (”olika” elevgrupper) 2012-2016, från
fokusskolesatsningens start, samt genomsnittligt socioekonomiskt index.
2012
2013
2014
2015

2016

Grimstaskolan

Andel

Socioekonomiskt

behöriga

index, genomsnitt 5

Genomsnittligt 181

år: 284

Meritvärde

Hässelbygårdsskolan Andel

72

68

Socioekonomiskt

behöriga

index, genomsnitt 5

Genomsnittligt 190

år: 421

Meritvärde

Bredängsskolan

Andel

Socioekonomiskt

behöriga

index, genomsnitt 5

Genomsnittligt 186

år: 341

Meritvärde

Hökarängsskolan

Andel

Socioekonomiskt

behöriga

index, genomsnitt 5

Genomsnittligt 171

år: 240

Meritvärde

80

69

78

76

73

66

200

205

226

195

78

63

58

57

206

184

191

203

84

64

72

77

184

178

197

220

68

66

69

60

174

187

196

173

Av tabellen framgår att resultatutvecklingen i fråga om andelen behöriga till
gymnasieskolans yrkesprogram på de fyra fokusskolorna är nedåtgående under
femårsperioden. Den största nedgången har Hässelbygårdsskolan tillsammans med
Hökarängsskolan, även om resultaten också ”pendlar” upp och ner mellan enstaka år för
samtliga skolor. Relationen mellan högt socioekonomiskt index och lägre andel behöriga till
gymnasieskolans yrkesprogram är inte given utifrån tabellen ovan. Bredängsskolan
genomsnittliga index är exempelvis 341 (näst högst), medan samma skola har den högsta
andelen behöriga till gymnasieskolan. Meritvärdesutvecklingen för de fyra skolorna är
uppåtgående under femårsperioden, särskilt vid en jämförelse mellan år 2012 och år 2016.
För övrigt rör sig meritvärdena upp och ned mellan åren på samma sätt som när det gäller
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andelen elever som är behöriga till yrkesprogrammen. Flera förklaringar kan finnas till det,
men en kan vara det relativt begränsade antalet elever i årskurs 9 på varje skola respektive
år, där mindre gruppers resultat uppåt eller nedåt påverkar det genomsnittliga resultatet
markant. I uppföljningsenhetens (Stockholms stad, 2016) analys av 2016 års resultat i
kommunala grundskolor framgår tänkbara förklaringar till resultaten avseende de två
betygsmåtten som redovisas i tabellen ovan: Det har varit ”… en ovanligt stor ökning av
antalet till Sverige invandrade elever under läsåret till årskurs 9, och endast några få procent
av dem brukar bli behöriga under ett år i svensk skola. Preliminära beräkningar visar att om
man exkluderar denna grupp av elever så har betygsmåtten andel behöriga och andel som
nått kunskapskraven åtminstone inte minskat jämfört med de två senaste åren” (s. 2).

Enligt Stockholms stad (2016) har inte det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 vid
Stockholms kommunala grundskolor försämrats, även om ”våra” skolors meritvärden
uppvisar viss variation enligt tabellen ovan. En förklaring till relativt ”bättre” meritvärden är
att de elever som har noll i meritvärde inte räknas in i just den statistiken, och det är troligt
att en hög andel av de nyanlända inte har fått betyg i något ämne. Under de tre senaste åren
har också en allt större andel elever erhållit betygen A och B, vilket påverkar meritvärdena. I
tabell 2 nedan redovisas samma betygsmått som i tabell 1, men här har resultaten för
nyanlända och elever med okänd bakgrund exkluderats. Tabellen omfattar de år som
följeforskningen på skolorna pågått 2013-2016.
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Tabell 2: Betygsresultat över tid, exklusive nyanlända och elever med okänd bakgrund (2013
och 2014 är det bara exklusive nyanlända) , årskurs 9 (”olika” elevgrupper).
2013
2014
2015
2016
Grimstaskolan

Andel

85

79,5

77

74

211

231

217

72

71

79,5

192

208

228

79

83

85

188

212

230

67

82

87

195

219

229

behöriga
Genomsnittligt 212
meritvärde
Hässelbygårdsskolan Andel

90

behöriga
Genomsnittligt 219
meritvärde
Bredängsskolan

Andel

86

behöriga
Genomsnittligt 185
meritvärde
Hökarängsskolan

Andel

79

behöriga
Genomsnittligt 193
meritvärde

Av tabell 2 framgår att resultatbilden för de fyra skolorna är något mer ”gynnsam” när
nyanlända och elever med okänd bakgrund exkluderas ur statistiken. Hökarängsskolan har
exempelvis höjt sin andel från 79 procent till 87 procent under fyraårsperioden i fråga om
andelen elever behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram, medan Bredängsskolan legat på
en jämn nivå under de fyra åren. För Grimstaskolan och Hässelbygårdsskolan noteras en
tillbakagång, även om Hässelbygård vänt trenden jämfört med två tidigare år. Meritvärdena
uppvisar samma mönster som i tabell 1, dvs. meritvärdena ökar under perioden, i vissa fall
(Bredäng, Hökarängen) kraftigt. Sammantaget är alltså måluppfyllelsen i båda betygsmåtten
högre när elevgrupper som kan antas ha svårt att nå upp till miniminivåer av kunskapskrav
exkluderas ur statistiken. I tabell 3 nedan har vi utifrån underlag från
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utbildningsförvaltningen tittat på resultaten för elevgrupper som funnits på skolorna under
den tid vi följt utvecklingsarbetet 2013-2016. Det är alltså ett urval av dessa elever vi mött i
intervjuer från våren 2014 och framåt. Syftet är här alltså att visa hur resultaten i de två
betygsmåtten förändrats över tid för samma elevgrupper.

Tabell 3: Betygsresultat över tid årskurs 6-95 (”samma” elevgrupper), 2013-2016, fyra
fokusskolor under följeforskningsperioden
2013 åk 6
2014 åk 7
2015 åk 8
2016 åk 9
Grimstaskolan

Andel

Socioekonomiskt

behöriga

index, genomsnitt 5

Genomsnittligt 188

år: 284

meritvärde

Hässelbygårdsskolan Andel

66

65

Socioekonomiskt

behöriga

index, genomsnitt 5

Genomsnittligt 169

år: 421

meritvärde

Bredängsskolan

Andel

Socioekonomiskt

behöriga

index, genomsnitt 5

Genomsnittligt 154

år: 341

meritvärde

Hökarängsskolan

Andel

Socioekonomiskt

behöriga

index, genomsnitt 5

Genomsnittligt 182

år: 240

meritvärde

69

83

56

67

66

183

193

195

60

51

57

180

178

203

49

61

77

160

188

220

65

64

60

177

182

173

Det som bland annat framgår av tabell 3 är att Bredängsskolans elever som gick ut årskurs 6
2013 förbättrat sina resultat i båda betygsmåtten när de slutar årskurs 9 våren 2016.
Grimstaskolans årskurs 6 ligger på samma nivå när de slutar nian 2016 i fråga om behörighet
till gymnasieskolans yrkesprogram, medan meritvärdet ökat. En osäkerhetsfaktor med

5

Genomsnittligt meritvärde från 2014 och framåt beräknat på 17-betyg för åk 7-9.
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siffrorna som särskilt gäller andelen behöriga är förstås det som nämnts ovan – ökningen av
nyanlända elever till årskurs 9 i hela Stockholms stad under det senaste läsåret 2015/16. I
vilken grad detta har påverkat respektive skola i form av antalet nyanlända elever per skola,
har vi inga uppgifter om. Ett annat sätt att betrakta elevernas resultatutveckling under
följeforskningsperioden är att undersöka resultaten på de nationella proven vid två
tidpunkter, dels när eleverna gick i sexan 2013, dels när eleverna gick i nian 2016. Detta
framgår av tabell 4 nedan.

Tabell 4: Nationella prov årskurs 6, 2013 och årskurs 9 2016, (”samma” elevgrupper), andel
godkända
2013 åk 6
2016 åk 9
Grimstaskolan

Matematik

89

77

91(96/85)

91(100/85)

83

96

88

94

77(86/57)

81(94/72)

Engelska

90

89

Matematik

92

100

85(*/*)

81(75/83)

Engelska

92

94

Matematik

97

87

Svenska/SVA
Engelska
Hässelbygårdsskolan Matematik
Svenska/SVA

Bredängsskolan

Svenska/SVA

Hökarängsskolan

Svenska/SVA 100(100/100)
Engelska

93

86(93/33)
92

Den resultatbild som framträder när det gäller nationella proven för ”samma” elever i sexan
och nian är relativt splittrad. På Grimstaskolan och Bredängsskolan har resultaten i engelska
förbättrats, medan matematiken har förbättrats på Hässelbygårdsskolan och
Bredängsskolan. Överlag är resultaten högre på de nationella proven än på de betygsmått
som redovisats tidigare, vilket hänger samman med att endast de elever som genomfört
proven (varierar mellan 84 och 94 procent i de olika ämnena i alla Stockholms stads skolor)
räknas in i statistiken. I utbildningsförvaltningens analys diskuteras också att
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svårighetsgraden på proven kan variera över tid, vilket gör det svårt att göra jämförelser
över tid.
I den sista tabellen över kvantitativa resultat för eleverna på de fyra fokusskolorna som vi
följt, redovisas resultaten över tid för de elever som slutade årskurs 8 vårterminen 2016.
Flera av dessa elever (som alltså slutade årskurs 6 våren 2014) har också funnits med i de
intervjuer vi genomfört under åren 2014-2016.
Tabell 5: Betygsresultat över tid årskurs 6-8 (”samma” elevgrupper), 2014-2016, fyra
fokusskolor under följeforskningsperioden.
2014 åk 6
2015 åk 7
2016 åk 8
Grimstaskolan

Andel

Socioekonomiskt

behöriga

index, genomsnitt 5

Genomsnittligt 205

år: 284

meritvärde

Hässelbygårdsskolan Andel

79

65

Socioekonomiskt

behöriga

index, genomsnitt 5

Genomsnittligt 174

år: 421

meritvärde

Bredängsskolan

Andel

Socioekonomiskt

behöriga

index, genomsnitt 5

Genomsnittligt 156

år: 341

meritvärde

Hökarängsskolan

Andel

Socioekonomiskt

behöriga

index, genomsnitt 5

Genomsnittligt 204

år: 240

meritvärde

63

73

71

73

190

189

30

56

149

176

58

70

162

175

83

76

214

209

När vi undersöker kunskapsutvecklingen för de elever som slutade årskurs 6 2014 och
årskurs 8 2016, ser vi att Bredängsskolans och Hökarängsskolans elever höjt sina resultat i
båda betygsmåtten. Av tabellen framgår även att på alla skolor utom Hökarängsskolan sjönk
resultaten mellan årskurs 6 och årskurs 7. Svårigheten att bibehålla nivån på sina betyg
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mellan sexan och sjuan är något som framkommit i samtalen med eleverna. I allmänhet
byter man lärare i de olika ämnena just då och elevernas bild är också att svårighetsgraden
och kraven höjs i samband med att man börjar årskurs 7. Utöver detta kan nämnas att
rörligheten mellan åren bland tillsvidareanställda lärare på de fyra skolorna varierar mellan
10 och drygt 30 procent, något som eleverna också återkommande lyft fram i intervjuerna.
Mellan 2014 och 2015 lämnade exempelvis 25 procent av lärarna Bredängsskolan, medan 31
procent lämnade Hässelbygårdsskolan mellan 2015 och 2016.
Sammantaget visar de sammanställningar vi har gjort av hur elevernas kunskapsresultat
utvecklats under följeforskningsperioden på svårigheten att tolka eventuella förändringar
enbart med hjälp av sifferuppgifter. En rad samspelande ramfaktorer påverkar detta i
varierande grad, till exempel:


Ett relativt litet antal elever i varje årskurs.



In- och utflyttning av elever.



Antalet nyanlända som tillkommit på skolorna.



Mobilitet bland lärarna.

Samtidigt kan vi konstatera av vare sig drastiska resultatförbättringar eller stora
försämringar av resultaten har skett på de fyra skolorna under de år följeforskningen har
pågått. Det långsiktiga syftet med fokusskolesatsningen, dvs att höja resultaten när det
gäller elevernas behörighet till gymnasieskolans yrkesprogram, har alltså hittills inte
uppnåtts på de skolor som ingått i följeforskningen. Beroende på vilka variabler som väljs ut
kan dock samtliga fyra skolor uppvisa både förbättring, försämring och bibehållen nivå över
tid. Den kvantitativa sammanställningen av resultat visar därmed på svårigheten att mäta
resultatutveckling enbart med hjälp av ett mått som visar andelen elever som är behöriga till
gymnasieskolans yrkesprogram. Andra syften har också funnits med från starten av
insatserna kring fokusskolor, som till exempel förbättringar av det systematiska
kvalitetsarbetet, undervisningen och organisatoriska aspekter på skolorna. Till detta
återkommer vi i avsnittet om de lärdomar och slutsatser som går att dra från
följeforskningen på de fyra skolorna.
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Att bedriva systematiskt kvalitets- och
förbättringsarbete – några generella lärdomar
Utifrån resultat och erfarenheter från följeforskningsprojektet kommer vi i den avslutande
delen av rapporten att föra en principiell diskussion om vilka lärdomar som går att dra när
det gäller skolors kvalitets- och förbättringsarbete.

Att organisera, styra och leda skolutveckling – faser i
förbättringsarbetet
Ett återkommande temas i våra samtal med skolledare och lärare på de fyra skolorna under
de tre åren har varit sättet att fokusera, organisera och leda förbättringsarbetet. På ett
generellt plan har det funnits en medvetenhet om behovet av tydliga avgränsningar
innehållsmässigt, tidsorganisering och långsiktighet i ett sådant arbete. Samtidigt har
”verkligheten” trängt sig på i form av oenigheter mellan lärare och skolledning om vilka
prioriteringar som är relevanta utifrån de identifierade behoven, men också hur snabbt,
tydligt och uthålligt vunna lärdomar i utvecklingsarbetet ska synas i det praktiska arbetet i
klassrummet. Det finns även vissa olikheter mellan skolorna i sättet att styra och leda
utvecklingsarbetet. Det gäller exempelvis hur förstelärare och andra personer med
ledningsfunktioner kunnat fungera som förmedlande länkar mellan skolledning och lärare.
Samtidigt har också skolorna på olika sätt hanterat det externa trycket på förändring och
utveckling, inte minst rektorerna har varit betydelsefulla som mer eller mindre tydliga
”grindvakter”. Bytet av rektorer på två av skolorna kan naturligtvis ha inverkat på det
pågående utvecklings- och förbättringsarbetet, men utifrån våra underlag förefaller detta
inte hittills ha haft någon avgörande betydelse vare sig positivt eller negativt. På en av
skolorna föranledde rektorsbytet för övrigt en förändring av ledningsorganisationen, som
har medfört att förstelärarna har fått en tydligare position som utvecklingsledare.
Lärarmobiliteten kan däremot ha inverkat starkare än rektorsbytena, åtminstone utifrån
elevernas perspektiv. De har återkommande påpekat svårigheterna med att hela tiden knyta
an till nya personer och att de har varit oroliga för att betygsättningen kan komma att
påverkas av att lärarna inte känner till deras tidigare prestationer och kunskaper. Den
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faktiska rörligheten bland lärarna under åren 2013-2016 på skolorna framgår av
nedanstående tabell.

Tabell 6: Rörligheten av tillsvidareanställda lärare och pedagoger. Jämförelser av antalet
anställda från ett år till ett annat på samma skola.
Bredängsskolan
Antal anställda
Kvar på samma skola
Gått till annan skola
Lämnat förvaltningen
Rörlighet per år
Grimstaskolan
Antal anställda
Kvar på samma skola
Gått till annan skola
Lämnat förvaltningen
Rörlighet per år
Hässelbygårdsskolan
Antal anställda
Kvar på samma skola
Gått till annan skola
Lämnat förvaltningen
Rörlighet per år
Hökarängsskolan/Skönstaholm
Antal anställda
Kvar på samma skola
Gått till annan skola
Lämnat förvaltningen
Rörlighet per år

2013 okt
51

2014 okt

2014 okt
57

46
2
3
10%
48

2015 okt

2015 okt
49

2016 okt

43
6
8
25%
55

41
1
6
15%

40
5
4
18%
57

53
1
1
4%

48
4
5
16%
58

54

59
47
2
5
13%

70

53
4
2
10%
70

63
4
3
10%

40
10
8
31%
75

60
2
8
14%

61
6
8
19%

Av tabellen framgår att rörligheten bland lärarna på de fyra skolorna varierar både mellan
åren för varje skola, men också mellan skolorna. Över en treårsperiod kan man konstatera
att på Bredängsskolan och Hässelbygårdsskolan försvinner fler än hälften av de
tillsvidareanställda lärarna, medan det på Hökarängsskolan är något färre än hälften och på
Grimsta drygt en tredjedel som söker sig till en annan skola eller lämnar förvaltningen.
Riktigt vad detta har inneburit för skolutvecklingsarbetet, elevernas lärande och
studieresultat är svårt att ge entydiga svar på, men att lärarmobilitet utgör en viktig (och
eventuellt hindrande) ramfaktor visar den samlade analysen av underlagen som belyser
utvecklingsarbetet och resultaten på skolorna. Från några av skolledarna framkommer å
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andra sidan att lärarbyten kan innebära positiva konsekvenser, dvs. att skolan anställer
lärare som är skickligare än de lärare som lämnat skolan.

I relation till Day m.fl. (2016) forskning om ledarskapet i samband med skolors
”förbättringsresor” genom olika ”faser” kan vi se att ”våra” skolor fortfarande huvudsakligen
befinner sig i en utvecklingsfas utifrån följande skeden: en grundläggande fas, en
utvecklingsfas, en fördjupningsfas och en förnyelsefas. Det som enligt Day m.fl. (2016)
kännetecknar ledningen av skolors utvecklingsfas är bland annat rektorns ansträngningar att
få till stånd klassrumsobservationer med coachning för alla lärare och att lyfta fram och
stärka effektiva lärare. Samtidigt är inte en sådan transparens kring undervisningen självklar
på de fyra fokusskolorna, intresset och engagemanget för kollegialt lärande i den formen
varierar mellan lärargrupper på de olika skolorna. Ett arbete i den riktningen kan dock
urskiljas, men tidpunkten för en organisatorisk genomslagskraft kommer troligen att skilja
sig åt mellan skolorna. På ett par av skolorna finns inslag som kan hänföras till den s.k.
fördjupningsfasen, till exempel läxhjälp eller ”klubbar” efter skoltid som kan stödja såväl
elevers kunskapsutveckling som behovet av socialt stöd utanför skolan. Svensk forskning
kring skolframgång i mångkulturella miljöer visar att s.k. komplementära skolor starkt kan
bidra till förbättrade studieresultat för elever med utländsk bakgrund (Lund & Lund, 2016).
Dessa komplementära skolor drivs huvudsakligen av intresserade och engagerade föräldrar
till barn från andra länder och språkområden, men också av lärarkrafter med stora språkoch ämneskunskaper som matchar elevernas bakgrund. Den verksamhet som bedrivs av ett
par av fokusskolorna som vi följt, har inslag av det som beskrivs kring de komplementära
skolorna, men verksamheten förefaller vara närmare knuten till ”moderskolan” än i
exemplet från den svenska forskningen.

Det vi kan konstatera i fråga om skolornas utvecklingsarbete i termer av att organisera, styra
och leda är att flera steg har tagits. Det finns en medvetenhet om hur kvalitets- och
förbättringsarbete kan bedrivas, men det finns fortfarande behov av att bygga in de
lärdomar som gjort i det dagliga arbetet. Det handlar om att konsolidera en infrastruktur
som stödjer kvalitetsutveckling av verksamheten och samtidigt inverkar starkt på elevernas
kunskaps- och sociala utveckling.
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Ett mångsidigt byggande av lärandekapital för ett långsiktigt
skolutvecklingsarbete
I ett tidigare avsnitt beskrevs skolutvecklingsarbete som uppbyggnaden av olika former av
lärandekapital. Vidare beskrevs att det så kallade moraliska kapitalet övergripande handlade
om att på en skola eller i ett arbetslag kunna bygga upp gemensamma mål och visioner
angående vad som behöver utvecklas på skolan och på vilka sätt detta bör ske. Begreppet
läroplanskapital hänfördes i sin tur till den kunskapsbas som t ex lärare behöver i sitt arbete
med avseende på ämneskunskap, didaktiska förmågor etc., medan utvecklingen av
undervisningskapital bygger på kunskaper och inställningen till att kunna omsätta denna typ
av läroplanskunskaper i den faktiska undervisningen. Förändringskapitalet beskrevs till sist
handla om kunskaper om, men också attityden till, förändringsarbete på en skola eller i den
egna undervisningen.

En skola med såväl hög kvalitet på undervisningen som ett välfungerande utvecklingsarbete
skulle utifrån detta perspektiv således kännetecknas av relativt höga nivåer inom samtliga
kapitalformer. Med detta följer på motsvarande sätt att det inte enbart räcker med att ha
lärare som är välutbildade inom olika läroplansområden (dvs. innehar ett högt
läroplanskapital) om samma lärare inte arbetar med att omsätta dessa kunskaper i sin
undervisning (undervisningskapital) eller har en negativ inställning till att bedriva
förändringsarbete (förändringskapital). Vid ett skolutvecklingsarbete blir det utifrån samma
perspektiv därför viktigt att analysera hur nivåerna för hur de olika kapitalformerna
framträder på den aktuella skolan för att därigenom strategiskt välja ut vilka strategier och
insatser som bör prioriteras.

Kopplat till de fyra fokusskolor som vi följt är det tydligt att flera av insatserna verkar ha haft
som primärt syfte att utveckla lärarnas läroplanskapital i form av t ex olika
fortbildningsinsatser. Lärarna har fortbildats inom en rad olika områden som till exempel
språkutvecklande arbetssätt, formativ bedömning, matematikdidaktik (inom ramen för
matematiklyftet) osv. Detta är också något som förefaller ha åstadkommits på ett positivt
sätt. I vilken grad dessa kunskaper sedan har utvecklat lärarnas undervisning, i termer av ett
ökat undervisningskapital, varierar i hög grad mellan lärare. Matematiklyftet är dock, enligt
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det datamaterial som samlats in, något som flera av lärarna men också skolledningen har
framhållit som en insats som i flera fall har ”nått in” i undervisningen. När det kommer till att
omsätta detta lärande till utveckling av den egna undervisningen i termer av
undervisningskapital varierar detta till viss del mellan skolorna men kanske i synnerhet
mellan olika lärare. Elevernas utsagor om den undervisning de möter pekar mot att de
utvecklingsområden som stått i fokus på skolorna i vissa fall också fått genomslag i
undervisningen. Det är dock ingen enhetlig förändringsbild som framkommer. På flera av
skolorna verkar också en utmaning bestå i att hålla kvar vid de förändringar som eventuellt
initierats i undervisningen och således inte ”falla tillbaka” till den undervisning som bedrevs
tidigare

Det som kännetecknar styrningen och initieringen av flera av insatserna på de skolor som
studerats, är att de i allmänhet varit ”top-down” orienterade. Det vill säga, det är i första
hand skolledningen eller utbildningsförvaltningen som har beslutat, initierat och styrt
utvecklingsarbetets innehåll och form. Detta sätt att styra skolutvecklingsarbetet verkar
också ha fått konsekvenser för skolornas moraliska kapital. Denna kapitalform är inte tydligt
framträdande på tre av de undersökta skolorna, medan det är tydligare på en av skolorna. På
skolan med ett tydligt moraliskt kapital kännetecknades styrningen på skolan av en närhet
och en god kommunikation mellan skolledning och lärare. Rektorn hade på denna skola
bland annat aktivt byggt upp en skolutvecklingsgrupp, bestående av bland andra
förstelärare, där det återkommande fördes diskussioner om skolans utvecklingsbehov och
insatser (se diskussionen nedan om relationen mellan olika sub-system). Detta skapade
förutsättningar för en balans mellan ”top-down” och ”bottom-up”- orienterad styrning vilket
i sin tur gav ökad legitimitet för det utvecklingsarbete som bedrevs på skolan.

För att sammanfatta ovanstående resonemang har ett tydligt fokus för
skolutvecklingsarbetet på skolorna varit att förbättra läroplans- men också till viss del
undervisningskapitalet på skolorna. Däremot har vi sett betydligt färre initiativ där fokus har
varit att stärka det moraliska kapitalet eller förändringskapitalet på skolan. Utifrån
hypotesen att skolutveckling handlar om att utveckla olika kapitalformer är det rimligt att i
framgångsrikt skolutvecklingsarbete ta samtliga dessa kapitalformer i beaktande. En
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återkommande skattning och tillika analys av vilka styrkor och svagheter som en viss skola
har i termer av lärandekapital blir med detta en viktig strategi. Detta innebär dock inte att
man på en skola kan, eller kanske till och med inte bör, arbeta för att försöka stärka alla
kapitalformer på en och samma gång. Istället är det rimligt att tänka sig att olika initiativ kan
ha olika fokus vad gäller former av kapitalbyggande och där val av strategi således beror på
vad det är för lärandekapital som man syftar till att utveckla. I detta sammanhang verkar en
framgångsfaktor också vara att hitta en balans i skolutvecklingsarbetet mellan ”bottom-up”
respektive ”top-down” orienterade styrningsformer.

Att bedriva skolutveckling i ett löst kopplat utbildningssystem
Med diskussionen ovan om utvecklandet av olika lärandekapitalen sattes framförallt
innehållet i skolutvecklingsarbetet i fokus. Men även skolans organisation och relationen
mellan olika så kallade subsystem får betydelse i ett skolutvecklingssammanhang. Som
inledningsvis diskuterades kan det lokala utbildningssystemet teoretiskt förstås i termer av
ett löst kopplat system. Detta innebär att skolan som system ses som uppbyggt av ett antal
så kallade sub-system, som exempelvis skolledning, lärararbetslag, lärarens undervisning,
den lokala utbildningsförvaltningen osv. Även om dessa olika subsystem givetvis är internt
relaterade till varandra förstås de utifrån detta perspektiv samtidigt som löst kopplade.
Detta kan få till konsekvens att problem, målsättningar, strategier och insatser uppfattas,
definieras och värderas på olika sätt i de olika subsystemen. En viktig följd av detta blir att
systemet blir svårt att styra och koordinera.

Ett skolutvecklingsarbete innebär i allmänhet att flera av utbildningssystemets olika
subsystem är aktiverade. En strategi för att åstadkomma ett framgångsrikt
skolutvecklingsarbete skulle i så fall kunna riktas mot att knyta de olika subsystemen till
varandra, eller med andra ord - arbeta för att göra de olika delsystemen en aning mindre
löst kopplade till varandra (Adolfsson & Alvunger, 2016). Konkret innebär det att utveckla en
ökad samsyn och kommunikation när det gäller exempelvis synen på vilka problem och
utmaningar som finns på en skola, vilka utvecklingsområden som borde vara de mest
prioriterade framför andra, med vilka strategier som man lämpligast möter dessa
utmaningar osv.
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Analyserna från vår studie visar flera exempel på skolor där det råder ett tämligen stort
avstånd mellan de olika subsystemen, inte minst mellan skolledning och lärare men också
mellan lärare och mellan förstelärare och övriga lärare. Samtidigt finns det exempel på det
motsatta där man i skolutvecklingsarbetet lyckats att knyta de berörda subsystemen till
varandra. Detta kan ske med hjälp av olika strategier och insatser men vi ser exempel på att
förstelärarna som subsystem i vissa fall har lyckats fungera som ett kitt mellan övriga
subsystem och med detta skapat bättre förutsättningar för en ökad kommunikation dem
emellan. Att aktivt införliva förstelärare i utvecklingsarbetet med syftet fungera som en länk
mellan andra, mer etablerade subsystem, verkar i detta sammanhang således vara en
framgångsfaktor. Det handlar dock inte om att ensidigt fungera som en förlängd arm till
skolledningen eller att enbart representera och inta lärarnas perspektiv, utan att på ett
autonomt sätt verka för en bättre kommunikation och på detta sätt göra skolan, som system
lite mindre löst kopplat.

Eleverna som ett viktigt subsystem i skolutvecklingsprocessen
I de flesta skolutvecklingssatsningar framstår eleverna som den viktigaste målgruppen, men
på olika sätt. I allmänhet handlar det om ett fokus på förbättring av elevernas
studieprestationer i relation till någon eller några kvantitativa resultatmått. Elevernas utbyte
av sin skolgång i form av olika lärandeerfarenheter kopplade till undervisning, bedömning,
motivation etc., behandlas vanligen sporadiskt i såväl forskning som konkret
utvecklingsarbete. I vårt arbete tillsammans med Stockholms stad och de fyra grundskolorna
har vår ambition varit att synliggöra elevernas perspektiv på några utvalda aspekter av
undervisning, lärande, motivation och självtillit – områden som eleverna har
förstahandsinformation om och som både i forskning i de skolor som vi samarbetat med
framstått som betydelsefulla för skolförbättring. När den typen av underlag kopplas samman
med perspektiv från rektorer och lärare om skolans organisering av det systematiska
kvalitetsarbetet, undervisning och lärande samt kvantitativa mått på skolresultat, blir bilden
mångfacetterad och inrymmer flera tolkningsmöjligheter precis som vår genomgång av
utvecklingsarbetets utfall visat. Samtidigt öppnar det också för möjligheter att förstå
skolutveckling på ett mer nyanserat sätt.
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De lärdomar som kan dras utifrån eleverna som ett viktigt subsystem i
skolutvecklingsprocessen efter den genomförda följeforskningen är att deras bild är
nödvändig för förståelsen av framgång i skolutveckling. Om vi utgår från att det är elevernas
behov – utifrån var de befinner sig i sitt lärande – som utgör utgångspunkten för all
skolutveckling (jfr Timperley, 2013)6, finner vi att en stor del av det de fyra skolorna arbetat
med tangerar eller anknyter väl till vad eleverna också uttrycker i de intervjuer som
genomförts. Mycket av det som genomförts i anslutning till utvecklingsarbetet inom
matematiklyftet, läslyftet och olika aspekter av undervisningen till exempel ledarskap,
tydlighet i mål, bedömning osv, har också uppskattats av (flertalet av) eleverna. Samtidigt
har inte utvecklingsinsatserna utifrån det som identifierats som lärarnas behov kunnat
genomföras konsekvent och uthålligt. Den analys vi gjort av de s.k. lärandekapitalen visar att
skolorna har olika styrkor och svagheter i relation till dessa, vilket innebär att elevernas
behov inte tillgodosetts fullt ut i utvecklingsarbetet. Ett av de viktigare skälen till det tycks
finnas i skolornas förmåga att vidmakthålla förbättringsarbetet över tid. När intresset för och
förväntningar på genomförandet av en viss typ av förändringsinitiativ avtar – till exempel
tydligare organisatorisk och innehållslig struktur vid start och avslutning av lektioner – så
tycks också arbetet i vissa klassrum återgå till tidigare rutiner. Detta inte på grund av en
allmän ovilja utan för att vare sig (vissa) lärare eller (alla) elever sett vinsterna med det
förändrade arbetssättet. I någon mån har också lärarbyten på alla skolorna bidragit till detta
(jfr tabell 6), men det handlar också om att de organisatoriska strukturerna för att skapa
uthållighet i förbättringsarbetet inte har räckt till. Det finns dock belägg för att vissa
utvecklingsinsatser har haft en ihållande verkan, till exempel arbetet med att tydliggöra mål
och kunskapskrav bland annat genom matriser kopplade till främst de teoretiska ämnena.

6

Elevernas behov är startpunkten i s.k. kunskapsbildande cykler (jfr Timperley, 2013) där lärarnas behov i nästa
steg genererar utvecklingsarbete och utprovningar i undervisningen, utvärdering (på elevnivå) av effekterna av
de nya eller förfinade praktikerna och identifiering av fortsatta behov hos elever till stöd för deras lärande.
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Lärande grundskolor i Stockholms stad – några summerande
reflektioner
Drygt tre år har nu gått sedan samarbetet mellan Stockholms stad Linnéuniversitetet kring
följeforskningen av fyra grundskolor inleddes. Syftet var att följa och studera det pågående
utvecklingsarbetet på skolorna (s.k. följeforskning), med inriktning mot att förstå och
förklara samspelet mellan skolornas pågående utvecklingsarbete, undervisningen och
lärandet hos elever, lärare och skolledning och hur det förändrades över tid. I vår
redovisning av resultaten utifrån varje skola och utifrån ett generellt perspektiv har framgått
såväl hinder som möjligheter att utveckla strategier som leder till framgångsrik
skolutveckling och lärande på olika nivåer. De politiska och kvantitativa målsättningar som
ställdes upp inför fokusskolesatsningen har hittills inte infriats på de fyra grundskolor vi har
följt under tre år. Mycket talar för att det kräver längre tid än tre år för att åstadkomma en
stabil trend av resultatuppgång i elevernas kunskapsresultat på skolor som präglas av stora
utmaningar, till exempel att mellan 87 och 97 procent av eleverna är berättigade till
modersmålsundervisning på tre av de fyra skolorna. I den brittiska studie som vi hänvisat till
tidigare i rapporten (Day m.fl., 2016) rapporteras att resultatförbättringen på elevnivå blivit
stabil först efter upp till tio års metodiskt utvecklingsarbete och med hjälp av strategiskt
arbete från skolledares sida. Samtidigt finns inget som talar emot att det kan gå betydligt
snabbare att vända skolors resultat. Många av de framgångsfaktorer som framträder i
svensk och internationell forskning ligger inom ramen för vad vi har haft ambitionen att
undersöka under resans gång på de fyra skolorna. Vi har också sett ett arbete i riktning mot
att bygga upp skolornas egna kapacitet för att bedriva ett systematiskt och uthålligt
förbättringsarbete. De ansträngningar som har gjorts på alla skolorna har i högre eller lägre
utsträckning närmat sig de nivåer där de kan göra skillnad för elevernas vidkommande.

När vi nu summerar de tre årens arbete med att följa och analysera skolornas
förbättringsarbete riktar vi in oss på fyra områden med särskild koppling till konsekvenser
för skolledarnas val av strategier i det systematiska kvalitetsarbetet:
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1) För det första behöver skolledare bilda sig en realistisk bild av i vilken utvecklingsfas
den egna skolan befinner sig i. Det handlar alltså om att noggrant analysera såväl
resultat på elevnivå som kvaliteter i den undervisning som bedrivs, liksom de
organisatoriska strukturer som ska stödja elevers lärande och kunskapsutveckling i
vid bemärkelse, men också och inte minst de strukturer som gör att alla lärare på
skolan blir delaktiga i utvecklingsarbetet.
2) För det andra är det väsentligt att skolledare ser hur skolans olika subsystem hänger
samman och arbetar för att underlätta kommunikation mellan och inom dessa
subsystem. Det vi har sett på de fyra skolorna är att det inte går att ta för givet att
det finns en enhetlig syn mellan lärargrupper och mellan skolledning och lärare på
det utvecklingsarbete som planeras eller pågår.
3) För det tredje och sammanhängande med ovanstående krävs en långsiktighet i
utvecklingsarbetet så att de olika formerna av lärandekapital kan utvecklas parallellt.
För skolledningen innebär detta en ständig efterfrågan på återkoppling från
personalen om hur personalen ser på det pågående förbättringsarbetet. För att
bygga upp till exempel ett moraliskt kapital på skolan krävs mer än enskilda lärares
intresse och initiativ, men också mer än en skolledares tydliga ledning och styrning.
Det krävs också en ständigt pågående diskussion med alla lärare om
utvecklingsarbetets inriktning och motiven för detta.
4) För det fjärde och slutligen finns en stark och självklar potential i elevernas
delaktighet i skolans systematiska kvalitetsarbete. Vårt intryck av de tre årens
samarbete med skolorna är att elevernas röster har bidragit till och påverkat
skolutvecklingsarbetets alla faser, från positionsbestämningen via navigeringen till
uppföljningen. För skolledare handlar det om att bygga in återkopplingsrutiner där
eleverna synliggörs inte bara genom sina studieprestationer utan också genom de
erfarenheter de får med sig som bärare av förstahandsinformation om hur
undervisningen fungerar och om vilket stöd de får när det gäller motivation och tilltro
till sin egen förmåga att klara skolan.
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