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ABSTRACT 

How can the pedagogical and the social climate describe schools conditions for future 

evolvement in effectiveness? A comparative study of two community comprehensive

secondary schools.  

By: Pär Olsson

Pupil achievement and behaviour in schools was earlier seen as given by socioeconomic and 

biological factors. But since the late 1970s the school effectiveness research has come to give 

school factors a much greater role for pupils’ attainments. Research has shown that schools´

pedagogical and social climate, which is to be seen as a complex product of deeply felt values 

and norms held by school principals and teachers and developed through practical actions, can

explain variations in effectiveness between schools. Effectiveness is here to be seen as a 

higher mean cognitive and non cognitive student outcome than is expected with regard to 

initial attainment or family background. In this context all schools can be effective. 

The purpose of this dissertation is to study the pedagogical and the social climate in two 

secondary schools in order to answer the question of how the climate can describe their 

conditions for future evolvement in effectiveness. The method of data collection is qualitative 

enquiries and has been conducted through interviews with principals, teachers and pupils. Our 

two schools are based in the same council and have a similar intake of pupils. The results 

derived from the study show that one school has a better pedagogical and social climate than 

the other which at the same time gives it greater conditions for future effectiveness. 

Keywords: School effectiveness, pupil backgrounds, the pedagogical and the social climate, 

school leadership, expectations, academic focus, rules and norms. 



3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

FÖRORD 4

1. INLEDNING 5

1.1 Effektivitet 5
1.2 Syfte 6
1.3 Frågeställningar 6
1.4 Avgränsningar 6
1.5 Uppsatsens disposition 7

2. TIDIGARE FORSKNING 7

3. TEORETISK RAM 12

4. METOD 16

4.1 Datainsamlingsmetod 16
4.2 Genomförandet och bearbetningen av data 16
4.3 Källmaterial och urval 17
4.4 Validitet 20
4.5 Etiska aspekter 21

5. RESULTAT OCH ANALYS 22

5.1 Det pedagogiska och sociala klimatet i Östskolan 22
5.1.1 Rektors förhållningssätt till skola och elever 22
5.1.2 Lärares förhållningssätt till skola och elever 24
5.1.3 Elevers uppfattningar om rektors- och lärares förhållningssätt 27
5.1.4 Sammanfattning av det pedagogiska och det sociala klimatet 28

5.2 Det pedagogiska och sociala klimatet i Västskolan 29
5.2.1 Rektors förhållningssätt till skola och elever 29
5.2.2 Lärares förhållningssätt till skola och elever 32
5.2.3 Elevers uppfattningar om rektors- och lärares förhållningssätt 35
5.2.4 Sammanfattning av det pedagogiska och det sociala klimatet 36

6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 37

6.1 Skolornas utvecklingslägen vid rektorernas tillträde 37
6.2 Jämförelse av skolornas pedagogiska och sociala klimat 37
6.3 Slutsatser 42
6.4 Tankar om vidare forskning 43

REFERENSER 44

Bilaga 1 – Intervjuguide 45
Bilaga 2 – De undersökta skolornas Salsa värden 49



4

FÖRORD 

Jag vill sända ett stort tack till de rektorer, lärare och elever som genom att generöst dela med 

sig av sina tankar och erfarenheter har gjort denna studie möjlig. 

Jag vill även tacka min handledare Ragnar Björk som har visat på god vägledning och stöd 

genom uppsatsarbetet. Men inte att förglömma jag vill även tacka min sambo för hans 

outsinliga tålamod och stöd under stunder av tvivel. 
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1: INLEDNING 

Hur nås effektivitet eller framgång i skolan? Tidigare riktades stor tilltro till undersökningar 

som betonade individens socioekonomiska bakgrund eller dess biologiskt betingande 

intelligens som en förklaring till elevers studieresultat och dennes sociala anpassning. Skolans 

betydelse för elevens potentiella utveckling ansågs vara liten. Men sedan slutet av 70 talet har 

denna syn kommit att reviderats av skoleffektivitetsforskningen. Undersökningar av Rutter, 

Brookover, Mortimore (et al), Sammons, Grosin m.fl. har visat att det av allt att döma finns en 

nära relation mellan skolans pedagogiska och sociala klimat och elevers prestationer, 

studieresultat och sociala anpassning. Med detta inte sagt att vissa skolors 

elevsammansättning ger bättre förutsättningar till effektivitet än andra skolor. Vad den nya 

skolforskningen vill betona är att effektivitet är beroende av faktorer på skolan. Forskningen 

menar vidare att effektivitet samtidigt inte är detsamma som att ligga främst i

betygsstatistiken. Det är betydelsefullare att se till skolans förväntade resultat med hänsyn till 

förutsättningarna samt att bedöma vilken riktning resultatutvecklingen går. I realiteten innebär 

detta synsätt att även skolor i hårt utsatta områden och där eleverna kommer från en bakgrund 

med stora sociala och ekonomiska problem har möjlighet att nå effektivitet1.

1.1 Effektivitet

Effektiva skolor avser dem i vilka eleverna i väsentlig grad presterar bättre och utvecklar en 

mer gynnsam social och personlig anpassning än andra skolor med motsvarande villkor. Det 

vill säga då man har tagit hänsyn till elevsammansättningen med avseende på förkunskaper 

eller om sådana uppgifter saknas elevgruppens sociala sammansättning2.  Att jämföra skolors 

absoluta måluppfyllelse eller meritvärde är därmed inte fruktsamt då detta endast ger besked 

om skolans uppnådda resultat. Intressantare är att se till den relativa resultat utvecklingen 

genom att jämföra de uppnådda resultaten utifrån de förväntade. Utifrån bakgrundsfaktorer 

såsom elevernas socioekonomiska bakgrund, etniska tillhörighet och kön kan hänsyn tas till 

                                                
1 I den internationella forskningen talar man om effektiva skolor vilket i Sverige ofta har kommit att översättas 
till framgångsrika skolor. Dock har begreppet framgångsrik i såväl den nationella forskningen som den allmänna 
debatten kommit att innefatta så mycket mer än vad som internationellt avses vara skolornas betygsresultat och 
elevernas sociala anpassning. I denna uppsats kommer således effektivitet och effektivitetsforskning 
genomgående att användas. 
2 Grosin, 2003, s 149
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elevsammansättningen. För att en skola ska ses som effektiv krävs det att elevernas 

prestationer är något stabila över tid3. 

1.2 Syfte

Syftet med min uppsats är att undersöka det pedagogiska och det sociala klimatet i två 

högstadieskolor för att se hur dessa kan beskriva skolornas förutsättningar för en framtida 

effektivitetsutveckling. 

1.3 Frågeställningar 

Mot bakgrund av uppsatsens syfte har nedanstående frågeställningar valts:

1: Hur ser det pedagogiska och det sociala klimatet ut på skolorna?

 Hur ser rektors ledarskap ut? 

 Vilka förväntningar har rektor och lärarna på eleverna? 

 Vilka sociala spelregler finns på skolan?

 Vad har skolan för huvudmål?

2: Hur kan det pedagogiska och sociala klimat beskriva skolornas förutsättningar för en

framtida effektivitetsutveckling? 

1.4 Avgränsningar

Utifrån resultat från tidigare internationella och nationella undersökningar om effektiva skolor 

har jag här valt att undersöka de skolfaktorer som normalt visar på ett samband mellan det 

pedagogiska och det sociala klimatet och elevers prestationer och sociala anpassning. Jag har

här valt att begränsa mig till att undersöka rektors ledarskap, rektors och lärares förväntningar 

på eleverna, skolans sociala spelregler och förhållningssätt samt skolans huvudmål (kunskaps

och sociala mål).

                                                
3 Ogden, 2005, s. 32
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Då den tidigare effektivitetsforskningen inte har funnit något samband mellan skolors 

ekonomiska resurser eller elevers psykosociala tillstånd och effektivitet har jag i min

undersökning valt att utelämna dessa faktorer. Därtill har jag valt att inte undersöka hur

skolans verksamhet är organiserad. 

1:5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. Inledningsvis har jag gjort en allmän beskrivning av det 

område jag ämnar studera samt att jag har presenterat mitt syfte och frågeställningar. I kapitel 

två presenterar jag tidigare skoleffektivitetsforskningar. Det följande kapitlet presenterar en 

teoretisk ram som har till avsikt att öka förståelsen och innebörden för uppsatsens 

frågeställningar och datamaterial. Fokus kommer att ligga på en presentation av 

uppbyggnaden av det pedagogiska och det sociala klimatet i skolan (PESOK). 

Kapitel fyra utgörs av ett metodavsnitt där jag redogör för val av metod samt de använda 

teknikerna för datainsamling och analys. Därefter följer i kapitel fem en resultatredovisning 

där det empiriska materialet presenteras. Uppsatsen sista kapitel (kapitel 6) består av 

diskussion och analys av studiens resultat. Avslutningsvis behandlas frågor som väckts under 

arbetets gång och som skulle kunna bidra till vidare forskning. 

2. TIDIGARE FORSKNING

Det har så gott som alltid bedrivits forskning om och i skolan. Forskningen har bedrivits 

utifrån delvis olika perspektiv och med olika fokus, men också i skilda delar av världen. 

Varierande angreppssätt och datainsamlingstekniker har tillämpats. Det finns en stor del 

forskningsrapporter och annan vetenskaplig litteratur att tillgå både vad det gäller svensk och 

internationell skolforskning. Forskningen om effektiva skolor tog sin början i USA och 

Storbritannien under 1970 talet men har sedan kommit att sprida sig till i övriga delar av 

världen. Idag bedrivs skoleffektivitetsforskning i de flesta europeiska länder4. 

Forskningen om effektiva skolor har sin grund i frågan om vad som avgör bra 

studieprestationer och en god social anpassning hos eleverna. Tidigare var det allmänt 

vedertaget inom skolforskningen att effektivitet enbart gavs av elevsammansättningen. 

                                                
4 Macbeth and Mortimore, 2001, s. x 
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Faktorer som intelligens, etnisk tillhörighet och socioekonomisk bakgrund lyftes fram som 

den yttersta förutsättningen för skolans effektivitet. Med detta synsätt gavs den enskilda 

skolan liten eller ingen betydelse5. Det är först på senare tid som denna aning snäva och 

elitistiska bild av individens förutsättningar som förutbestämd har kommit att ifrågasättas.

Skolfaktorer

Även om Coleman (1966) var relativt övertygad om skoltillhörighetens oansenliga betydelse 

för elevens utveckling, gavs ändå viss antydan till att skolgången kunde ha viss inverkan6. 

Han var dock inte på det klara med vilka faktorer som skulle kunna tänkas spela in. Det var 

först Rutter (et al), som med sina omfattande undersökningar av högstadieskolor i Londons 

mindre socialt gynnande områden, som kom att finna tydliga tecken på skolfaktorernas 

betydelse. Även då man tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer fann man i skolorna klara 

skillnader mellan elevers kunskapsnivå samt sociala anpassning. Med resultaten som 

presenterades i Rutterrapporten, 1979, menade man att elevers beteende och 

kunskapsinhämtning i hög utsträckning gavs av skolans inre egenskaper det vill säga de 

pedagogiska och sociala processerna7. Bland annat lyfte Rutter fram betydelsen av rektors 

förhållningssätt och agerande, rektor och lärares förväntningar på eleverna, förhållningsregler 

och normer. 

Sedan Rutterrapporten har flera undersökningar kommit att bekräfta resultaten om 

skolfaktorernas betydelse. Mortimore (et al.) (1988) påvisade i sina studier skillnaderna

mellan de sämsta och de bästa mellanstadieskolorna i England8. Man fann bland annat att 

elever från ogynnsamma socioekonomiska miljöer och som hade gått i en av de mest effektiva 

skolorna hade bättre läsförmåga vid övergången till mellanstadiet än elever från en gynnsam 

socioekonomisk bakgrund och som hade gått i en av de mindre bra skolorna9. Mortimore (et 

al.) påvisar därmed betydande skillnader mellan elevers resultat då hänsyn tas till 

socioekonomiska och kulturella bakgrunds förhållanden. Så medan Rutter (et al.) framförallt 

hade konstaterat betydelsen av skolan, för elevers resultat, så gick Mortimore aningen längre i 

sin identifikation av skolfaktorer som han såg ge effektivitet. Mortimore (et al.) betonar 

                                                
5 Coleman, 1966
6 Coleman, 1966
7 Rutter et al., 1979 
8 Mortimore et al., 1988  
9 Mortimore et al., 1988, s. 215
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framförallt betydelsen av ett gott socialt och pedagogiskt klimat eller ”ethos”, fokus på 

kunskap, skolledningens betydelse, användningen av straff och belöningar, föräldrarnas 

engagemang i barnens skolgång etc. Därmed inte sagt att elever från en högre 

socioekonomisk bakgrund och med gynnsamma hemförhållanden hade större förutsättningar 

att prestera bra i skolan10. Vad Mortimore (et al.) framförallt vill påvisa är att vissa skolor har 

bättre effekt på elevernas kunskapsutveckling och sociala anpassning, och då för alla elever 

oavsett deras bakgrund11. På samma gång menar han att skolans givna faktorer såsom 

lärartäthet, fysiskmiljö och storlek kan inverka på skolans möjligheter att uppnå effektivitet. 

Men att han i sin undersökning inte funnit stöd för att dessa på något sätt garanterar framgång 

utan att det är faktorer inom skolan som rektor och lärare har möjlighet att förändra som 

verkar avgörande12. Även om de flesta forskare inte går så långt som Hanushek (1986), som 

bestämt hävdar att resurserna inte spelar roll, så utgår de liksom Mortimore från att resurser 

kan spela roll men att de inte på något sätt är en garanti13. Bonesronning såg i sin 

undersökning av norska gymnasieskolor att antalet elever per lärare inte hade någon betydelse 

för elevresultaten14. När det gäller klasstorlek så har även Olweus genomfört en omfattande 

undersökning av svenska och norska skolor och som visar att omfattningen av mobbing inte 

samvarierar med klass och skolstorlek15.  

Generationsskifte

Rutter och Mortimores (et al.) studier kom att bli inledningen till ett generationsskifte inom 

skolforskningen där intelligens eller bakgrund inte längre ses som en giltig förklaring till 

skolans effektivitet. Senare effektivitetsundersökningar har i huvudsak kommit att bekräfta 

betydelsen av skolans inre liv samtidigt som tidigare och fler skolfaktorer har kommit att 

belysas mer ingående16. Sammons (et al.) (1997)17 har med sina undersökningar förtydligat 

betydelsen av skolfaktorerna ytterligare. I en undersökning av engelska högstadieskolor har 

de även funnit att vissa ämnesinstitutioner på en och samma skola kan vara effektivare än 

andra i sitt arbete med att uppnå goda studieresultat och en bra socialanpassning. Därmed 

lyfter man delvis fram betydelsen av klassrumsfaktorer såsom undervisningen och dess 
                                                
10 Mortimore et al., 1988, s. 1
11 Mortimore et al., 1988, s. 207
12 Mortimore et al, 1988, s. 280
13 Stoll och Fink, 1999, s. 32; Ogden, 2005, s. 9
14 Bonesronning, 1996
15 Olweus, 1992
16 Mortimore et al., 1988; Stoll och Dean, 1999; Grosin, 1996, 2004; McNamara 1999
17 Sammons et al., 1997
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innehåll. Men samtidigt finner man att effekten på elevers totala studieresultat inte ges av 

enskilda effektiva lärare. Utan det krävs en samverkan mellan skolans sammantagna 

skolfaktorer för att uppnå ett positivt klimat eller ”ethos” och som i sin tur verkar för en 

gynnsam kunskapsutveckling18. Även Sammons (et al) betonar rektors betydelse och då för att 

uppnå ett för skolan enhetligt klimat. I övrigt understryker de framförallt vikten av skolans 

fokus på kunskap och höga förväntningar19. 

Skoleffektivitetsforskningen har tidvis stött på kritik20. Då den inte tenderar till att ta hänsyn 

till nationella kulturella och historiska förutsättningar såsom skilda läroplaner och 

skolorganisationer menar kritikerna att det inte går att generalisera resultaten och att det 

därmed framförallt inte går att göra internationella jämförelser. Dock menar Stoll och Fink att 

det just är detta som är styrkan. Genom att inte fokusera på läroplanernas skilda innehåll har 

man bland annat funnit att höga förväntningar, rektorsledarskap, beröm och belöningar, fokus 

på kunskap etc. är konstanta variabler oavsett skolsystem och undersökningsland21.  Sammons 

(et al.) är inne på samma spår då hon menar att internationella undersökningar har visat att 

effektiva skolor påvisar samma karaktär oavsett skolans stadium och dess kontext det vill säga 

socioekonomiskstatus och dess nationella struktur22. 

Svensk forskning

I Sverige är det framförallt Grosin, docent och verksam vid Pedagogiska institutionen på 

Stockholms Universitet, som har varit tongivande i skoleffektivitetsforskningen. Grosin

(1996, 2004) poängterar i sin forskning betydelsen av skolas pedagogiska och sociala klimat

(PESOK) eller ”ethos” och han ser ett intimt samband mellan ett gott PESOK, och goda 

studieresultat och en god social anpassning23. I överensstämmelse med den internationella 

forskningen finner han i sina studier av mellan- och högstadieskolor i Stockholmsområdet 

tydliga skillnader mellan skolors effektivitet. Framförallt är dessa skillnader påtagliga i ämnen 

som svenska, matematik och engelska24. Mellan 12 och 21 % av variansen i elevers 

studieprestationer kunde hänföras till skolornas inre faktorer såsom förväntningar, rektors roll

                                                
18 Sammons et al., 1997, s. 178
19 Sammons et al., 1997, s 168
20 Sammons et al, 1997; Ogden, 2005
21 Stoll och Fink, 1999, s. 32
22 Sammons et al., 1997, s. 160
23 Grosin, 2004, s. 4
24 Grosin, 2004 s. 25
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och förhållningssätt, förhållandet mellan hem och skola, enhetlighet inom kollegiet om 

principer och krav samt fokus på kunskap25. Kåräng (1996) har i likhet med Grosin studerat 

svenska högstadieskolor och framförallt funnit ett positivt samband mellan höga 

lärarförväntningar samt fokus på kunskap och goda resultatprestationer hos eleverna26. 

McNamara har även han bedrivit effektivitetsundersökningar i svenska skolor. I sin 

avhandling (1999) belyser han framförallt rektors betydelse för skolors arbete att uppnå 

effektivitet genom att aktivt sträva för att skapa ett gott pedagogiskt och socialt klimat. 

Samtidigt ser han vissa positiva samband mellan skolfaktorer och elevernas prestationer27. 

Applicering på skolor

Forskningen om effektiva skolor har främst varit inriktad på att finna förståelse för skillnader 

i resultat mellan skolor samt identifikationen av bakgrundsfaktorer. Hur man praktiskt når 

effektivitet i skolan har i regel inte berörts in någon större omfattning. Dr Monroe tidigare 

rektor på en skola i ett av New Yorks hårt utsatta områden, med stora sociala problem och 

med en stor andel elever med utländsk härkomst, lyckades på relativt kort tid vända en 

negativ trend av socialmissanpassning och svaga resultat. I hennes filosofi om lärandet och 

betydelsen av - en tydlig värdegrund, ett markerat ledarskap, samt enhetlighet etc. - finner vi 

betydande likheter med forskningen om effektiva skolor. Men oberoende och ovetandes av 

denna forskning drog hon upp ett program, the Monoroe doctrine, som syftade till att skapa 

ordning och reda på skolan samt bättre elevprestationer28. Monroe doktrinens praktiska 

åtgärder består av bland annat: 

 Tydliga och synliga ordningsregler – i varje klassrum återfinns skolans regler inramade.

    Sanktioner för ett mindre bra beteende är klart uttalade. 

 En belöningskultur där framförallt kunskapsframgång lyfts fram vid aula samlingar.

 Vara en tydlig ledare (rektor) som verkar engagerade i undervisningen och personalens

    arbete, där ledaren är ett föredöme för eleverna och där utvärdering av verksamheten är     

    grunden för vidare utveckling. 

                                                
25 Grosin, 2004, s. 25
26 Kåräng, 1996, s. 48
27 McNamara, 1999, s. 209
28 Monroe, 1998
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3. TEORETISK RAM 

I avsnittet om tidigare forskning redovisades framförallt resultat från ett stort antal 

genomförda undersökningar.  Här presenteras en mer sammanhängande teori kring effektiva 

skolor. 

Skolan har betydelse 

Skoleffektivitetsforskningen har visat att det inte är intelligens, etnisk tillhörighet, 

socioekonomisk bakgrund eller andra, för skolan, yttre förutsättningar som verkar avgörande 

för effektiviteten. Visserligen kan de yttre villkoren ha betydelse29. Skolan har heller inga

möjligheter att fullt ut kompensera för samhället. Man måste vara medveten om och ha 

förståelse för, att socioekonomiska skillnader och förändringar i familje- och samhällsliv 

påverkar resultaten30. Men däremot utgör dessa varken några hinder eller någon garanti för att 

skolan kan bli effektiv. Det är i stället skolans pedagogiska och sociala processer som avgör 

resultatet. Det existerar därmed effektiva skolor i den bemärkelsen att elever uppnår högre 

resultat än det förväntade då man tar hänsyn till förkunskaper eller bakgrund31. Dessa skolor 

delar enligt forskningen viss specifik karakteristik. I sin tur innebär detta att alla skolor har 

möjlighet att bli effektiva genom att utveckla sitt pedagogiska och sociala förhållnings- och 

uttryckssätt.

Det pedagogiska och sociala klimatet

Grosin menar att det ytterst är det pedagogiska och det sociala klimatet (PESOK) som avgör 

skolans effektivitet. Det pedagogiska och sociala klimatet kan ses som skolans kontext. 

Kontexten utgörs av en komplex mix av djupt liggande värderingar, normer och pedagogiska 

– teoretiska - antaganden hos skolledning och lärarkår, vilka kommer i uttryck genom 

praktiska handlingsmönster gentemot elever, kollegor och föräldrar32. Skolan har med andra 

ord ett ”ethos”:  “a set of values, attitudes and behaviours which will come characteristic of 

the school as a whole”33. Grosin menar att elevernas personliga anpassning, deras närvaro, 

                                                
29 Grosin, 2003, s. 161
30 Ogden, 2005, s. 101
31 Grosin, 2003, s. 149
32 Grosin, 2004, s. 8
33 Rutter, 1979, s. 179
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prestationer och uppförande formas i och med att de blir medvetna om de vuxnas 

grundläggande värderingar, förväntningar och handlande34. Således är utgångspunkten 

socialisationsteoretisk35. 

Grosin ser PESOK bestående av tre nivåer36: 

  1: Rektors pedagogiska filosofi, ansats som pedagogisk ledare och förhållningssätt till    

      skolans mål, värdegrund och arbetsformer samt förväntningar och syn på skolans   

      möjligheter och begränsningar.

  2: Relationen mellan å ena sidan rektors och å den andra övriga skolledares och lärares 

      uppfattning om skolans mål, normer, pedagogiska kvalitet samt möjligheter och       

      begränsningar. 

  3: Organisation, arbetsordning och regler som styr de pedagogiska och sociala          

      handlingsmönstren, relationerna inom kollegiet och mellan skolans personal å ena sidan 

      och elever och föräldrar å den andra. 

Det pedagogiska och det sociala klimatet är vidare en dynamisk modell och omfattar både 

skolans kultur och faktorer på strukturell nivå. Den kulturella nivån ser Grosin vara 

grundläggande och innefattar de dominerande målen, värderingarna och teoretiska antaganden 

hos rektor och lärare. Han menar vidare att kulturen genom ett dynamiskt samspel bestämmer 

skolans struktur det vill säga innehåll i, och utformningen av undervisning, fostran, det sociala 

samspelet mellan rektor och lärare och elever etc.37. PESOK ska därmed ses som de villkor 

för lärande och fostran som skolan erbjuder varje enskild elev. Med andra ord anses PESOK 

vara en avgörande faktor till enskilda elevers studieresultat och dess sociala anpassning.  

                                                
34 Grosin, 2004, s.8
35 Grosin, 2003, s. 143
36 Grosin, 2004, s. 7
37 Grosin, 2004, s. 8
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Faktorer som den tidigare forskningen har funnit utmärkande för effektiva skolor

 Fokus på kunskap

Synonymt för forskningen om effektiva skolor är deras fokus på kunskap som en av de

främsta förutsättningarna för effektivitet38. Detta innebär inte att betydelsen av en god 

elevvård nedvärderas. Det krävs en god balans mellan dem.  Tillsammans med klara och 

tydliga förhållningsregler ges förutsättningar till fokus på inlärning av ämnes kunskaper. Då 

elevvård och omsorgsfrågor blir mindre omfattande ges mer tid till kunskapsförmedling och 

elever med en mindre gynnsam bakgrund ges större möjligheter att ta in och utveckla sina 

kunskaper. Effektivitet står därmed fullt i enlighet med Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet (Lpo94), som ger skolan i uppdrag att styra sin verksamhet efter både kunskaps 

och sociala mål39. 

 Sociala spelregler och förhållningssätt

Lärarna uppträder som förebilder och auktoriteter. Det finns tydliga normer och regler vid det 

sociala umgänget samt att det finns bestämda samt måttfulla sanktioner mot dåligt 

uppförande. Därtill ges eleverna uppmuntran och belöning för sitt arbete40.  Tillexempel 

utdelas offentligt stipendier eller diplom för goda prestationer. Personalen har samtidigt 

samma syn på reglerna och de har en konsekvent tillämpning. Tanken är att dessa regler och 

förhållningssätt ska bidra till en högre närvaro, bättre uppförande och en ökad motivation. 

Detta i sin tur gör att den koncentrerade undervisningstiden ökar och att eleverna därmed får 

bättre inlärningsmöjligheter41. 

 Förväntningar 

Rektor och lärare uttrycker höga förväntningar på eleverna. Man utgår från att alla elever har 

möjlighet att lära sig samt att det är skolans och undervisningens kvalitet, och inte elevernas 

                                                
38 Sammons et al., 1997, s. 173; Mortimore et al., 1988, s. 225 
39 Lpo94
40 Mortimore et al., 1988, s 255
41 Grosin, 2003, s. 145
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bakgrund, som verkar avgörande för deras resultat42. På samma gång finns det från lärarna ett 

positivt intresse för elevernas kunskaps och sociala utveckling. 

Undersökningar har visat att elever, i regel, är snabba och skickliga på att läsa av vad lärare 

och rektor förväntar sig av dem och för att sedan anpassa sina ansträngningar därefter. 

Lärarens förväntningar och krav har därmed stor betydelse för elevers resultat och 

förhållningssätt43.

 Rektors ledarskap 

I de flesta undersökningar om effektiva skolor spelar rektor ofta en betydande roll för skolans 

framgång. Rektor utövar ett tydligt, demokratiskt och kraftfullt ledarskap och arbetet inriktar 

sig i huvudsak på skolans kunskapsmål44. Ledarskapet är demokratiskt genom att lärare och 

övrig personal känner sig delaktiga i beslut som rör skolans verksamhet45. Rektor har ett 

tydligt mål för verksamheten och detta är klart uttalat och förankrat i verksamheten. Rektor 

bär också det huvudsakliga didaktiska och pedagogiska ledaransvaret genom att hon/han 

ansvarar för att, tillsammans med att lärarna, formulera tydliga normer, mål och visioner för 

skolans verksamhet. Samtidigt bör rektor utgöra lärarens yttersta stöd i bedrivandet av 

undervisning och vidare utveckling. Rektor är den didaktiska ledaren i den bemärkelsen att 

han eller hon tar ansvar för undervisningskvaliteten genom att under egna klassrumsbesök 

hämta kunskap om andra lärares undervisning. Tillsammans med elevernas studieresultat 

ligger dessa fakta sedan till grund för ett utvecklingssamtal med lärarna46. Det bör dock 

tilläggas att rektorerna inte förväntas lägga sig i det direkta valet av undervisningsmetoder47. I 

övrigt kännetecknande för ett pedagogiskt ledarskap är deras tillhandahållande av resurser och 

dess synlighet i skolan48. 

                                                
42 Mortimore et al., 1988; Grosin, 2003, s. 144
43 Grosin, 1994, s. 10
44 McNamara, 1999, s. 9
45 Mortimore et al., 1988, s. 233
46 Grosin, 2003, s. 144
47 Grosin, 2003, s. 149
48 Grosin, 1996, s. 27
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 Enhetlighet 

Därtill är det av stor vikt att det råder enhetlighet, bland alla medarbetare, om verksamhetens 

mål och strategier49. Här är rektor ytterst en garant för att skolan inte framstår som flera skolor 

i en och samma skola50. 

Även om det pedagogiska ledarskapet ofta framhålls som en grundläggande förutsättning till 

skolans effektivitet medför PESOKs dynamiska natur att varje enskild faktor ska ses som en 

del i en helhet51.

4. METOD

I följande kapitel redovisas den metod som använts. 

4.1 Datainsamlingsmetod

Studien är av kvalitativ karaktär. Genom strukturerade individuella intervjuer på två skolor

med rektor och lärare om deras förhållningssätt till pedagogiska och didaktiska frågor samt 

deras handlingsmönster skapas en sammantagen bild av det rådande pedagogiska och sociala 

klimatet. Intervjuer med elever har genomförts i för att skapa en bild av hur rektor och lärares 

förhållningssätt och handlingsmönster uppfattas av dem. Intervjuguiden och dess 

frågeområden (se bilaga 1) har arbetats fram utifrån såväl Grosins bedömningsinstrument för 

klimatundersökningar som den tidigare forskningen52.

4.2 Genomförandet och bearbetning av data

Intervjuerna har genomförts på skolorna och varade ca 40 min per styck. Däremot var 

intervjuerna med eleverna något kortare. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades 

därefter ordagrant. Dataanalysen har under arbetets gång löpt parallellt med datainsamlingen, 

                                                
49 Mortimore et al, 1988, s. 251
50 Grosin, 1996, s. 24
51 Grosin, 2004, s. 8
52 Grosin, 2004; Mortimore et al., 1988; Stoll och Dean, 1999; McNamara 1999
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vilket är ett vanligt kännetecken för kvalitativa studier53 . Tematisering av datamaterialet har 

sedan skett med utgångspunkt från frågeschemat och respondenternas svar. 

Först görs en sammanställning av skolornas pedagogiska och sociala klimat. Därefter jämförs 

resultaten och slutsatser dras utifrån en diskussion, baserad på den tidigare forskningen och 

den teoretiska referensrammen, om skolornas förutsättningar för en framtida 

effektivitetsutveckling. 

4.3 Källmaterial och urval 

Både svenska och internationella studier visar att förutsättningarna för att elever med utländsk 

bakgrund ska lyckas i sina studier skiljer sig från elever med svensk bakgrund54. Skillnaderna 

består ofta i att elever med utländsk bakgrund generellt sett tillhör en lägre socialgrupp, mätt 

som föräldrarnas utbildningsnivå. Det finns även ett positivt samband mellan föräldrarnas 

utbildningsnivå och barnens resultat i skolan. Ju högre utbildning ens föräldrar har desto 

bättre förutsättningar har eleven att uppnå goda resultat. Forskning har också visat på ett 

samband kön och studieresultat. Flickor tenderar att uppnå högre betyg i skolans år 9. 

Skolverket har därmed tagit hänsyn till fyra bakgrundsfaktorer som påverkar skolans 

förutsättningar till goda elevresultat: andel elever med utländsk bakgrund, födda utomlands; 

andel elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige; andel pojkar samt föräldrarnas 

sammanvägda utbildningsnivå55. 

För att få en mer nyanserad bild av skolornas betygsresultat, än enbart genom de faktiska 

betygsresultaten, finns Skolverkets arbetsverktyg för lokala sambandsanalyser (Salsa) där 

hänsyn tas till skolans elevsammansättning utifrån ovanstående bakgrundsfaktorer. 

Redovisning sker av de faktiskt uppnådda resultaten i förhållande till de förväntade i 

procentavvikelse56. Ett positivt värde innebär ett bättre resultat än det förväntade. Vid 

negativa resultat gäller det omvända förhållandet. I Salsa kan två huvudfaktorer studeras. Dels 

andel elever som uppnått målen det vill säga har minst betyget godkänd i alla ämnen utifrån 

det förväntade resultatet. Dels det genomsnittliga meritvärdet utifrån det förväntade resultatet. 

                                                
53 Starrin et al., 1991
54 Skolverket: http://salsa.artisan.se
55 Skolverket: http://salsa.artisan.se
56 Skolverket: http://Salsa.artisan.se
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Meritvärdet är samma som summan av betygspoängen och baserar sig på elevernas 16 bästa 

betyg från slutbetyget i skolår nio. Godkänt ger 10 poäng, väl godkänt ger 15 poäng och 

mycket väl godkänt ger 20 poäng. Sammanlagda max poängen är 320 poäng. 

Genom att utgå från Salsa har en skola valts, här Östskolan, som under ett antal år har, och i 

jämförelse med riket, haft mycket högre Salsa värden än det förväntade (se bilaga 2). Såväl 

andelen elever som har uppnått målen som det genomsnittliga meritvärdet är högre än det 

förväntade. Värt att notera är att läsåret 2003/04 framstår något som ett trendbrott. Den 

negativa utvecklingen bryts och skolan uppnår därefter positiva värden som markant 

överstiger de förväntade. Framförallt är denna trend synlig då det gäller andel elever som 

uppnått målen. Östskolan kan därmed ses som effektiv. Vidare är Östskolan en f-9 skola. 

Högstadiet, skolår 7-9, är tvåparallelligt med cirka 150 elever.

Den andra skolan, här Västskolan, har under ett antal år, och i jämförelse med riket, haft 

relativt mycket lägre Salsa värden än det förväntade (se bilaga 2). Förutom att det 

genomsnittliga meritvärdet under läsåren 2002/03 och 2003/04 samt att andelen elever som 

uppnått målen under läsåret 2001/02 hade positiva värden, så visar resultaten på en tydligt 

negativ trend. Både då det gäller andel elever som uppnått målen och det genomsnittliga 

meritvärdet, så ligger resultaten klart under de förväntade. Västskolan kan därmed ses som 

ineffektiv. Västskolan är en f-9 skola. Högstadiet, skolår 6-9, har ca 240 elever och är 

tvåparallellig. De två undersökta skolorna ligger i en av Stockholms förortskommuner. De är 

placerade i olika men angränsande kommundelar. Elevsammansättningen på skolorna är i hög 

utsträckning likartad. En stor andel av eleverna har utländsk bakgrund och föräldrarnas 

sammanvägda utbildningsnivå är låg.

För att få en så bred och representativ undersökningsgrupp som möjligt, eftersträvades i 

utgångsläget en balans mellan manliga och kvinnliga respondenter. Dock finns en viss

överrepresentation av kvinnor. Men samtidigt representerar dessa den vanligtvis 

förekommande könsfördelningen på svenska högstadieskolor. När det gäller elevernas 

könsfördelning så den mer jämn. Vid varje skola har rektor, tre lärare och tre elever 

intervjuats. Lärarna och eleverna är slumpvist tillfrågade. Sammanlagt har 14 intervjuer

genomförts och omfattar följande personer: 
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Östskolan

1: Lars - Är sedan ett år tillbaka rektor på Östskolan. Som skolledare har han arbetat i ett 

tiotal år. Han har varit anställd i kommunen under totalt 20 år. 

2: Lena - Undervisar i NO och har arbetat som lärare i snart 25 år. I snart fyra år har hon varit 

anställd på Östskolan. 

3: Stina - Undervisar i bild. Hon har arbetat på skolan sedan 1995 och tog lärarexamen för 30 

år sedan. 

4: Sofia - Har arbetat som lärare i 20 år och har varit anställd som svenska lärare på skolan i 

tre år. 

5: Sharmin - Går i skolår nio och har gått i skolan sedan förskolan. Hon går i skolan för att 

den ligger närmast hemmet. 

6: Yael - Går i skolår nio och har gått i skolan sedan förskolan. Hon går i skolan för att den 

ligger närmast hemmet. 

7: Suad - Går i skolår nio och har gått i skolan sedan förskolan. Han går i skolan för att den 

ligger närmast hemmet. 

Västskolan

1: Eva - Har arbetat i kommunen under 20 år. Dels har hon arbetat som mellanstadielärare och 

dels som biträdande rektor. Sedan läsåret 2005/06 är hon rektor på Västskolan. 

2: Henrik - Är So lärare och har sedan han tog sin lärarexamen 1994 arbetat på skolan. 

3: Erika - Har arbetat på skolan i åtta år och undervisar i bild och No. Lärare har hon varit 

sedan i mitten av 1980 talet. 

4: Nina - Har arbetat på skolan i fem år och undervisar i moderna språk och i svenska. 
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5: Yasin – Går i skolår nio och har gått i skolan sedan skolår sex. Han har valt skolan för att 

den ligger närmast sitt hem. 

6: Aicha – Har gått i skolan sedan ettan och hon går nu i skolår nio. Hon har valt skolan för att 

den ligger närmast hemmet. 

7: Akkar – Går i skolår nio och har gått på skolan sedan 6 års verksamheten. Han går på 

skolan för att den ligger närmast hemmet. 

4.4 Validitet

Förutsättningar för att forska om effektivitet är enligt Ogden flera57. För det första måste det 

finnas betydande eller signifikanta skillnader i elevernas genomsnittsresultat när man jämför 

skillnader. Detta stöds även av Stoll och Fink som menar att det är intressantast och mest 

användbart att studera skolor som har iögonfallande låga respektive höga resultat58. För det 

andra måste de här skillnaderna vara något stabila över tid och för det tredje måste man kunna 

påvisa skillnader när man tagit hänsyn till att skolorna tar in elever med olika 

förutsättningar59. I denna studie är alla dessa tre förutsättningar uppfyllda. Men för ett mer 

rättvisande resultat krävs en longitudinell undersökning där mätningar görs vid ett flertal 

tillfällen. I denna studie har det endast gjorts en mätning av skolorna och således kan det 

tänkas att skolans klimat kan se helt annorlunda ut vid en senare mätning. Men oavsett 

framtida resultat kan vi ändå dra slutsatser kring skolans PESOK och då i synnerhet skolornas 

förutsättningar för en framtida effektivitetsutveckling. 

I övrigt kan studiens validitet tänkas ha påverkats av mätinstrumentet och uppläggets 

giltighet. För att stärka validiteten kan forskaren exempelvis använda sig av feedback från 

informanterna det vill säga återkomma till dessa i ett senare skede i processen, för att 

presentera resultatet och se om informanterna känner igen sig i beskrivningarna60. Sådan 

återkoppling har dock inte genomförts här. Dessutom är analysen baserad på mina egna 

                                                
57 Ogden, 2005, s. 32
58 Stoll och Fink, 1999, s. 180 
59 Ogden, 2005, s. 32
60 Starrin och Svensson, 1994, s. 182
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tolkningar av materialet, vilket kan vara en nackdel om man funderar kring exempelvis vilka 

samband jag ser och vilken förståelse jag har fått av dem. 

Validitet avser i vilken utsträckning resultatet kan antas gälla även för andra situationer, 

populationer eller personer61. Fler informanter i ett större urval skulle ha gett oss ett bredare 

och mer informationsrikt material att analysera vilket i sin tur skulle ha stärkt validiteten.

4.5 Etiska aspekter

Etiska avgöranden och ställningstaganden aktualiseras under hela forskningsprocessen; från 

planering till slutlig rapportering62. Undersökningar om människors subjektiva upplevelser, 

personliga värderingar, uppfattningar och handlingar innebär en form av ingrepp på deras 

integritet. Som forskare har man därmed ett etiskt ansvar gentemot den person eller grupp av 

människor som ingår i studien. Därför har jag följt humanistisktsamhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (HSFR) etiska råd och regler för den sociala forskningen63. Detta har 

inneburit att jag arbetet utifrån deras fyra allmänna huvudkrav. 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera i studien berörda personer om syftet 

med studien. Detta gjordes dels vid urvalet av informanterna samt dels vid själva 

intervjutillfället. Samtyckeskravet medför varje deltagares rätt att själv bestämma om denne 

vill medverka i studien eller inte. Detta uppfylldes genom att informanterna, efter det att 

studiens syfte informerats, uttryckligen tillfrågades om de önskade delta. Informanterna hade 

även upplysts om dennes rätt att när som helst under intervjun dra tillbaka sitt samtycke och 

som får till följd att den avbryts. Därtill informerades elevernas målsmän om studiens syfte. 

De tillfrågades och gav sitt samtycke till elevintervjuerna. Konfidentialitetskravet betyder att 

personerna som medverkar i studien har rätt att vara anonyma och måste kunna lita på att 

dennes identitet skyddas. Detta har inneburit att data som identifierar 

undersökningspersonerna inte redovisas. Personerna i studien är anonyma såtillvida att 

namnen är fingerade. Informanterna delgavs om kassettbandens och de utskrivna 

intervjuernas konfidentiella hantering. Kravet på nyttjanderätt innebär att det insamlade 

                                                
61 Starrin och Svensson, 1994, s. 177
62 Kvale, 1997
63 HSFR, 1996
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materialet endast får användas i forskningsändamål om då inte den enskilde respondenten ger 

sig medgivande. 

5. RESULTAT OCH ANALYS

Skolorna kommer här att presenteras var och en för sig. Rektor behandlas enskilt medan 

lärarnas förhållningssätt beskrivs utifrån en gemensam presentation. På samma sätt 

presenteras även elevernas uppfattningar. Avslutningsvis görs en sammantagen 

sammanfattning av skolans pedagogiska och sociala klimat. 

5.1 Det pedagogiska och sociala klimatet på Östskolan 

5.1.1 Rektors förhållningssätt till skola och elever

Vision 

Lars menar att han i sitt arbete drivs av att förse alla elever med redskap eller ”en biljett för 

framtiden”. Eleverna ska ges möjligheter att själva ta ansvar för sitt liv och sina val. Skolan 

kan heller inte kompensera för samhället. Däremot tror han att man genom att stötta elevernas 

utveckling av kunskap och att fostra dem till ett demokratiskt förhållningssätt, så kan det bidra 

till att elever kan hävda sig bättre i framtiden. Genom att lägga fokus på svenska kunskaper 

och att sträva efter att så många som möjligt når fullständiga betyg så tror han att allt färre 

elever kommer att sorteras efter sin etniska bakgrund. Därmed menar han att en rektors 

viktigaste uppgift är att se till att eleverna når så höga meritvärden att de kommer in på 

gymnasiet.  

Ledarskap

Lars anser att han har till uppgift att leda och styra verksamheten. Till sin hjälp har han två 

biträdande rektorer. Genom att de biträdande rektorerna och han själv alltid medverkar vid 

arbetslagsmöten, samt att de tillsammans och i förväg har formulerat dagordningen, tror han 

sig kunna bidra till att han når ut med sitt budskap och att skolan utvecklas i samma riktning. 

Vidare menar han att hans veckomöten och veckobrev, och som innehåller allmän information 
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och aktuella arbets- eller projektområden, även bidrar till att förstärka den samlande effekten. 

I övrigt ser han sig vara en synlig och tillgänglig ledare för elever och personal. Dels är 

dörren till hans arbetsrum oftast öppen för besökare. Dels så går han varje dag runt i skolans 

lokaler samt äter tillsammans med eleverna i matsalen: ”Jag får då en ganska bra bild av 

stämningen på skolan.” 

När det gäller undervisning och måluppfyllelse så menar han att det är lärarna som bär 

huvudansvaret. Eftersom det är lärarna som besitter den professionella kompetensen så är det 

också de som bäst kan avgöra vad som är bäst för eleverna. Även om han kan se vinster med 

klassrumsobservationer så är det inget han för närvarande prioriterar: ”Mitt jobb är att se till 

att lärarna har rimliga resurser för sitt arbete.”

Skolans mål och sociala spelregler

Som redan antytts ser Lars skolans främsta mål vara kunskapsförmedling. Det är enligt 

honom till syvende och sist resultaten som räknas vid en utvärdering. Bland annat är det 

utifrån resultaten som hans eget ledarskap bedöms av kommunen. Om man ”lär sig mycket så 

mår man också bättre”. Vidare menar han att ökad kunskap ger större förutsättningar för 

eleverna att i framtiden hävda sig på arbetsmarknaden och att bedriva högre studier. Genom 

att lyfta fram goda elev exempel tror han sig även sända signaler till övriga ungdomar på 

skolan att kunskap är viktigt och prioriterat. Förhoppningsvis påverkar det i viss mån deras 

studieinsatser i positivt bemärkelse. Bland annat erbjuder man duktiga elever i matematik och 

NO att delta i ett näringslivsprojekt. Genom att träffa företagsrepresentanter får de en bättre 

inblick i arbetsmarknaden samt att det förhoppningsvis även stärker deras naturvetenskapliga 

intresse. Årligen anordnas även en novelltävling där vinnaren tillkännages offentligt. 

Samtidigt som Lars lägger fokus på kunskap värderar han även de sociala målen högt. Han 

menar att skolans uppdrag är att fostra ”samhällsmedborgare, att de blir vuxna och får 

färdigheter som fungerar i arbetslivet, att man kan samverka med andra och att man bär på 

demokratiska värderingar”.  När det gäller skolans sociala spelregler och förhållningssätt så 

finns det på skolan icke förhandlingsbara regler som i huvudsak betonar att man som elev ska 

visa respekt för andra och att man ska vara juste. Därtill finns andra förhållningsregler såsom 

förbud mot ytterkläder i klassrum och användandet av mobil under lektionen etc. Vid varje 

nytt läsår skickas reglerna i form av ett kontrakt hem till vårdnadshavarna för påskrift. Och 

för att skapa en god social miljö och ordning finns det under raster extra vuxet stöd i form av 
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elevvårdsassistenter. Vidare berättar han att lärarna även kan påkalla dessa vid behov till 

lektioner som tenderar att spåra ur. Någon form av bestraffning i form av kvarsittning eller 

dylikt används inte utan vanligtvis löses eventuella uppförande problem på skolan genom 

samtal eller genom att läraren kontaktar hemmet. När det gäller uttalade belöningar så får de 

som bäst sköter torkningen av matsalens bord biobiljetter vid läsårets slut. 

Förväntningar

Lars ser tydliga kopplingar mellan höga förväntningar och elevers prestationer. Genom att ha 

förväntningar på eleverna så signalerar man indirekt en tro på individen och dennes möjlighet 

att ta eget ansvar. Elevens självförtroende stärks och i det långa loppet påverkas ambitionerna 

i positiv riktning menar han vidare. Genom att hela tiden signalera till samt genom direkta 

uppmaningar lär sig eleverna att fråga sig själva vad man kan och vill istället för att fokusera 

på vad man inte kan. Han menar att han själv och övrig personal här har ett stort ansvar. Det 

gäller att hela tiden tala ”med eleverna om deras framtid och då framhålla att de själva måste 

göra sitt bästa i skolan annars kommer andra att bestämma för dem”. Vidare måste man tro 

på alla elevers kapacitet. Genom att ständigt berömma samt att lyfta fram goda exempel tror 

han att skolan bidrar till att elevernas självsäkerhet stärks och att detta i sin tur får genomslag i 

deras studieprestationer och resultat. 

5.1.2 Lärares förhållningssätt till skola och elever

Ledarskap

Lärarna på Östskolan ger en samstämmig bild av rektor. De menar att de hos honom inte har 

sett eller uppfattat kvaliteter som de anser att en bra rektor bör ha. Framförallt saknar de 

utryck för tydlighet och visioner. Både Sofia och Stina anser han vara alltför avvaktande i sina 

beslut. Stina säger: ”han ligger aldrig före och han avvaktar och har han egentligen några 

pedagogiska mål?”. Även Lena är inne på samma spår då hon frågar sig vart han är på väg 

eller ”om han nu är på väg någonstans?”. Stina saknar en drivkraft ”vad är det som driver

skolan vidare?”. Lärarna anser vidare att rektor inte kommunicerar till fullo med hela 

verksamheten. De beslut som tas av rektor eller allvarligare incidenter som sker på skolan 

förmedlas sällan vidare till lärarna tycker både Stina och Lena. Dessutom är de alla tre 

överens om att rektor sällan följer upp de gemensamma beslut som tas. Rektor verkar sakna 
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översikt över verksamheten menar Sofia: ”idag är verksamheten ytterst spretig där det saknas 

enhetlighet inom kollegiet /…/ vi lever i isolerade öar”. Som exempel ger hon de individuella 

utvecklingsplanerna som ska ha upprättats för alla elever. Hon berättar att ett stort antal lärare 

ännu inte har upprättat sådana. Lena menar att det är tydligt att det ”inom skolan finns fler 

olika skolor”. Lärarna är väldigt individuella i sitt arbetssätt och det hjälper inte att man har 

en rektor som inte följer upp de gemensamma målen och överenskommelserna menar hon 

vidare. När det gäller rektors synlighet och tillgänglighet har lärarna alla något att önska. 

Stina menar att han oftast arbetar med stängd dörr och att man sällan ser honom spontant ute i 

verksamheten. Möjligtvis ser man honom ibland i matsalen säger både Stina och Lena.  Sofia 

ser honom aldrig ute i korridorer eller i klassrum: ”man hajar till om man ser honom och 

undrar vad har hänt nu?”. 

Endast Sofia har haft besök av rektor under en pågående lektion och detta var efter att hon 

själv hade efterfrågat det. Tanken var att han skulle få en uppfattning om den rådande 

oordningen i klassen. Men varken hon eller de andra lärarna har diskuterat pedagogiska eller 

didaktiska frågor med honom. 

Skolans mål och sociala spelregler 

Lärarna på Östskolan är överens om att skolans främsta uppgift är att för framtiden fostra 

eleverna till demokratiska och ansvarstagande individer. Sofia menar att man först måste lära 

dem att arbeta i grupp och att stärka deras självförtroende sedan kan man arbeta med ämnes 

kunskaper. I ett så ”tufft och socialt utsatt område som eleverna kommer ifrån finns det inte 

några egentliga förutsättningar för att fokusera på kunskaper. Men i andra områden där det 

är lugnare /…/ där kan man fokusera på kunskaper” säger Stina. Även Lena ger uttryck för 

en liknande uppfattning då hon tycker att ”i det här området råder stora fostransproblem och 

det måste vi komma till rätta med”. Men samtidigt är hon till viss del kritisk till att så mycket 

av skolans resurser går till social och fostrande verksamhet istället för åtgärder som skulle 

kunna gynna elevers kunskapsutveckling. Samtidigt menar både Lena och Sofia att rektor 

antagligen har en annorlunda syn. Han har vid flera tillfällen direkt sagt att skolan ytterst ska

betona och prioritera kunskapsmålen berättar de. 

Lärarna berättar att skolan i en officiell bemärkelse icke har förhandlingsbara regler som 

framförallt understryker vikten av att eleverna ska vara juste mot varandra och inte agera 
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kränkande. Dessutom finns även en rad ordningsregler som vid varje nytt läsår gås igenom av 

mentor med eleverna. Vidare skickas de hem till vårdnadshavarna för påskrift. Dock menar de 

att reglerna inte är levande. Lena tycker inte att reglerna efterföljs av eleverna och lärarna är 

heller inte konsekventa i sitt arbete med att upprätthålla dem. Därtill råder ingen enhetlighet 

inom kollegiet om dess omfattning eller innehåll. Vissa lärare tillåter ”elever att bära keps 

och att tugga tuggummi medan andra är väldigt strikta”. Stina menar att det i praktiken är 

upp till henne och eleverna att komma överens vilka regler som ska gälla.  Samtidigt säger 

hon att det ”råder något av djungelns lag på skolan” med ständiga sena ankomster och ett 

vulgärt språkbruk. Även Sofia och Lena ger en liknande bild. Sofia berättar att det är bråkigt 

och stökigt på lektionerna och att det i regel tar minst 15 minuter av lektionens början innan 

hon har fått ordning på klassen. Lena anser att ”eleverna inte alltför sällan kommer för sent”. 

När det kommer till att förändra elevers beteende och uppförande så brukar lärarna först och 

främst säga till eleven, eller under enskilt samtal diskutera varför de inte kan sköta sig. I vissa 

grövre fall eller vid upprepade tillfällen så ringer lärarna även hem till vårdnadshavarna. 

Ingen av lärarna tycks ha någon vetskap om några eventuella belöningar för ett gott 

uppförande eller uppträdande. Man kan heller inte ge några exempel på när goda 

elevprestationer lyfts fram offentligt. 

Förväntningar 

Sofia och Lena menar att de har höga förväntningar på alla sina elever. Framförallt så tror de 

att alla elever kan göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Därmed inte sagt att alla klarar 

målen men båda poängterar att det viktiga ändå är att eleverna försöker så gott de kan. Lena 

försöker förmedla sina förväntningar genom att hon direkt uppmanar eleverna ”det där kan du 

/…/ nej det där kan du”. Ett annat sätt menar hon är att ”hjälpa genom att inte hjälpa” det vill 

säga låta eleverna själva klura ut lösningar eller genom att endast ge viss stödjande hjälp. 

Sofia brukar i sin tur öppet visa sin besvikelse inför elever som hon vet kan göra bättre ifrån 

sig. När det kommer till Stina så ger hon uttryck för andra förväntningar ”jag förväntar mig 

att alla elever ska kunna uppnå de sociala målen men med deras bakgrund är det svårt för 

dem att nå kunskapsmålen”. Hon säger vidare att elevernas kulturella bakgrund har stor 

betydelse för möjligheten att nå kunskaper ”de är speciella och att de har en väldigt hätsk 

kultur”. Däremot menar hon att hon håller sina elevförväntningar inom sig själv. Samtidigt 

säger Sofia att hon tycker att många lärare på skolan har låga eller inga förväntningar på 
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eleverna: ”vi förväntar oss inte att eleverna inte ska ta ansvar, vi förväntar oss inte att 

eleverna ska kunna /…/ här måste vi vara väldigt tydliga med reglerna”. Samtidigt tror alla 

tre lärarna att en stor del av eleverna kommer att arbeta som ”pizzabagare”, 

”restaurangägare”, ”bilmekaniker” eller ”andra serviceyrken” etc. Endast ett fåtal elever 

kommer att ha professionella jobb eller gå vidare till högskola eller universitet. 

5.1.3 Elevers uppfattning om rektors- och lärares förhållningssätt 

Ledarskap 

Alla tre eleverna vet vem rektor är. Sharmin är med i elevrådet och träffar därför rektor flera 

gånger per vecka. Vid behov söker hon även upp honom på hans kontor. Oftast har han tid för 

hennes förfrågningar. När det gäller Yael så tycker hon alltid att hans dörr är öppen och om 

man har några frågor så är det bara att knacka på menar hon. Även Suad har regelbunden 

kontakt med rektor eftersom han flera gånger i veckan sitter i matsalen och pratar med elever 

”om hur de mår och vad de gjort under helgen”. Däremot har ingen av eleverna sett rektor 

närvara under en hel lektion. Sharmin kan endast minnas att hon sett honom under ett 

lektionstillfälle och då var han för att kontrollera ordningen i klassrummet berättar hon. Suad 

och Yael minns bara att rektor har kommit in för att presentera lärarkandidater. Ingen av 

eleverna kan minnas att de sett honom varken i korridorerna eller i kapprummen. 

Sociala spelregler

Sharmin och Yael berättar att det på Östskolan finns en uppsättning icke förhandlingsbara 

regler. Men ingen av dem kan utan viss tvekan berätta vilka de är. Yael menar att de finns 

regler ”som säger inte göra si och inte göra så” och förutom att man inte får ha jacka på sig i 

klassrummet så vet hon inte vilka de andra reglerna är. Sharmin och Yael berättar vidare att 

reglerna delas ut varje termin och skickas hem för påskrift men ingen av dem läser dem. De 

tas heller inte upp till diskussion i skolan. Dessutom berättar de att det i regel inte händer 

något om man bryter mot dem eller om man beter sig illa i klassrummet. Det är meningen att 

lärarna ska ringa hem ”men det händer ju väldigt sällan /…/ lärarna brukar inte bry sig så 

mycket” berättar Yael. Vem som har bestämt reglerna är det ingen av eleverna som riktigt kan 

svara på. Men antagligen är det väl ”rektor som har kommit på dem” tror Sharmin.  Några 

uttalade belöningar eller utmärkelser för uppförande eller studieprestationer har egentligen 
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ingen hört talas om. Sharmin tror sig dock veta att man kan få biobiljetter om man torkar 

borden i matsalen ordentligt. Suad har ingen som helst vetskap om skolans regler utan menar 

att det han vet är att ”han ska sköta sig”.

Ordningen under lektionerna är enligt eleverna generellt rörig och bråkig. Tre av fem 

lektioner är stökiga menar Yael. Och det tar minst 10 minuter innan lektionen kan börja 

berättar hon vidare. Även Sharmin och Suad menar att det ofta tar lång tid innan man kan 

sätta igång med lektionen. Alla tre berättar att lärarna många gånger måste hämta cafévärden 

för att få lugn i klassen. Honom har ”man respekt för” säger Suad. Däremot är det oftast lugn 

och ordning i korridorerna. Suad och Sharmin menar att det antagligen beror på de 

elevvårdsassistenter som finns där. 

Förväntningar

Eleverna tycker att de flesta lärare har höga förväntningar på dem. Innan och under projekt så 

brukar lärarna säga ”jag vet att du kommer att göra bra ifrån dig /…/ du kommer att fixa det 

här och få ett högre betyg” berättar Yael. Även Sharmin berättar att lärarna brukar säga till 

henne ”jag vet att du är bra /…/ du klarar dig”. Suad tycker det är ofta lärarna kommer fram 

till honom och säger ”du kommer att göra bra ifrån dig på provet /…/ jag tror på dig”. 

Däremot är de eniga om att lärarna inte bryr lika mycket om alla elever. Vissa försöker de inte 

ens med menar Yael. Suad i sin tur tror att lärarna givit upp inför de elever som ändå inte bryr 

sig om skolan ”de får ju aldrig höra något bra”. 

5.1.4 Sammanfattning av det pedagogiska och det sociala klimatet

Östskolans pedagogiska och sociala klimat ger uttryck för en splittrad karaktär. Rektors 

visioner och mål för skolan har inte uppfattas av lärarna och hans ledarskap är i viss mån 

ifrågasatt. Lärarna efterfrågar i synnerhet tydlighet, synlighet och en samlande kraft. Eleverna 

emellertid ser rektor mer frekvent. Språkutveckling verkar vara ett prioriterat område men i 

övrigt förefaller inte rektor driva någon pedagogisk eller didaktisk utveckling. I dag ter sig 

verksamheten drivas utifrån lärarnas enskilda målsättningar som i mångt och mycket är av 

social och fostrande karaktär.  Kunskapsmålen verkar vara underordnade. 
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Den sociala miljön och ordningen under lektionerna framställs av både lärare och elever som 

mindre gynnsam för lärandet. Skolans sociala spel – och ordningsregler verkar vara 

overksamma. Lärarna ger uttryck för generellt låga och stereotypa förväntningar på elevernas 

studieprestationer. Däremot upplever framgångsrika elever stöd och förhoppningar från 

lärarna samtidigt som de uppfattar att de mindre lyckade eleverna inte visas samma intresse. 

5.2 Det pedagogiska och sociala klimatet i Västskolan

5.2.1 Rektors förhållningssätt till skola och elever

Vision

Eva kom till Västskolan med tydliga visioner och mål. Framförallt ville hon skapa en skola 

som kunde förmå eleverna att bidra till det framtida samhället. Hon ville få bort hopplösheten, 

som hon uppfattade fanns på skolan, bland både elever och personal.  Eleverna uppfattade den 

som en ”skitskola” och lärarna uttryckte uppgivenhet ”det går aldrig med de här barnen och 

de här föräldrarna” berättar hon. För det första ville hon stoppa elevflykten till andra skolor. 

För det andra ville hon bygga upp en fungerande elevvård och för det tredje ville hon arbeta 

med elevfostran. Vidare menar hon att skolans personal från dag ett informerades om hennes 

mål och tänkta utvecklingsområden.

Ledarskap

Som rektor ser sig Eva ha det yttersta pedagogiska och sociala ansvaret för hela skolans 

verksamhet. Det gäller det att ha ”koll men inte kontroll” menar hon. Därmed har hon valt att 

delegera ut stora ansvarsområden. Hon berättar bland annat att det finns ett lärarteam för 

utveckling av matematikundervisningen, ett lokal team, ett elevvårdsteam och ett socialt team 

som främst arbetar med att se till att eleverna kommer till skolan och till lektionerna samt 

tryggar ordningen under raster. Dessutom finns även arbetslagen. Varje team eller arbetslag 

leds enligt Eva av en tydlig ledare och som tillsammans med henne sitter de i den operativa 

ledningsgruppen som träffas varje vecka. Eva menar att hon på så sätt får en god överblick 

över verksamheten samt att personalen känner sig delaktiga i de beslut som tas. På samma 

gång menar hon att frågor, beslut och information snabbt kan nå ut i det dagliga arbetet. 
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Dessutom är hon övertygad om att detta bidrar till att de olika enheterna bättre verkar kring ett 

och samma mål. Vidare menar hon att hennes främsta uppdrag är att ”repetera våra 

utvecklingsområden hela tiden”. Genom att använda sig av bloggar, veckobrev, onsdags 

konferenser och av den operativa ledningsgruppen anser hon sig vara en kommunikativ ledare 

där ”jag har personalen med mig och de vet var jag står”. 

Genom att delegera ut mycket av sitt arbete samt att hon i viss mån prioriterar bort direkta 

undervisnings relaterade frågor så köper hon sig tid till annat. I synnerhet försöker hon göra 

sig synlig i verksamheten och att vara tillgänglig för elever och personal menar hon. Vidare 

menar hon att ett stort arbete läggs ned på sociala och fostrande frågor genom att stora 

satsningar görs på elevvården. Även om hon ser sig ha det pedagogiska huvudansvaret så 

anser hon att det är arbetslagsledaren tillsammans med arbetslaget som bäst kan utveckla 

undervisningen. Några klassrumsbesök i syfte att utvärdera undervisningen har hon därmed 

inte genomfört. Däremot har hon vid flera tillfällen diskuterat vissa klassers betygsresultat och 

närvaro med arbetslagsledare och enskilda lärare. Och då med utgångspunkten att hitta sätt att 

locka tillbaka elever som har hög frånvaro, att ”erbjuda något nytt som fungerar”.

Skolans mål och sociala spelregler

Eva menar att skolans främsta mål är att se till att eleverna har tillräckliga kunskaper för att 

klara sig i framtiden och då speciellt för att kunna komma in på ett nationellt program på 

gymnasiet. Men i och med att det tidigare saknades en fungerande elevvård och där 

ordningsproblemen var stora har Eva kommit att lägga ned stor energi på det sociala och 

fostrande arbetet. Det är hennes bestämda uppfattning att den sociala tryggheten och 

ordningen på skolan verkar direkt avgörande för skolans möjligheter att ge eleverna 

kunskaper för att verka i och bidra till samhället: ”ämneskunskaperna får man liksom på 

köpet”. Hon berättar att i det socialt utsatta upptagningsområdet som skolan har så måste man 

arbeta med ”att fylla föräldrarnas tomrum”.  Det gäller att fostra och utveckla elevernas 

sociala förmågor menar hon vidare: ”hur man åker pendeltåg, hur man gör ett telefonsamtal 

och hur man beter sig”. På skolan finns tre principregler det vill säga man accepterar inte 

rasism, våld eller skolk. I övrigt finns inga nedskrivna ordningsregler - ”det är ingen 

kepsskola” – utan eleverna och lärarna kommer överens om vad som gäller i deras klassrum. 

Däremot menar hon att det finns tydliga åtgärder för oönskat uppförande. Dels så ringer hon 

och lärarna hem till föräldrarna och dels så drar hon sig inte för att göra en polisanmälan vid 
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allvarligare incidenter. Som redan nämnts finns även det sociala teamet som bland annat 

arbetar med att skapa ordning under rasterna. Skolan använder sig inte av några direkta 

belöningar för att uppmuntra ett gott uppförande. 

Även om de sociala målen får stor genomslagskraft i hennes arbete poängterar hon att 

kunskapsmålen inte för den delen blir undanskymda. När hon kom till skolan uppfattade hon 

lärarna mer som ”socialarbetare” än pedagoger. I dag tycker hon att hennes arbete och 

insatser har givit lärarna möjlighet till att fokusera på kunskapsförmedlingen. Och när det 

gäller mer konkreta kunskapsmål så betonar hon att skolans mål är utvecklingen av elevernas 

kunskaper i svenska. Hon berättar vidare att alla lärare, oavsett ämneskombination, har 

genomgått kompetensutveckling i språkutveckling. 

Förväntningar

Eva förväntar sig framförallt att alla elever kommer till skolan och att de gör sitt bästa utifrån 

sina förutsättningar. Vidare förväntar hon sig att eleverna ska känna stolthet för sin skola och 

att de är goda ambassadörer genom att de pratar väl om den och att de uppför sig väl när de 

representerar den. Genom att man lyfter fram goda elevexempel såsom stipendier för bästa 

studieresultat och bästa betygsuppryckning så signalerar man direkta förväntningar menar 

hon. Dels att man värderar kunskaper högt och dels att man förväntar sig att eleverna ska 

plugga och göra sitt bästa. Andra sätt att indirekt signalera förväntningar är att låta duktiga 

och ordningsamma elever representera skolan i olika forum såsom polisgrupper, 

ungdomsförvaltningen samt att de får delta i mentor Sverige64. Men då det är lärarna som har 

en närmare relation till eleverna så är det också de som har ett stort ansvar för att peppa och 

coacha dem till framgång menar hon. 

                                                
64 Mentor Sverige är ett samarbete är en ideell organisation som arbetar för att unga ska välja bort droger. 
Tillsammans med företag, skolor och vuxna genomförs mentorskapsprogram för unga som ger stöd till föräldrar, 
sprider kunskap och bildar opinion.
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5.2.2 Lärares förhållningssätt till skola och elever 

Ledarskap

Västskolans lärare uppfattar rektor vara tydlig och direkt i sitt ledarskap. Vi vet vart hon står 

och hon ”fladdrar inte i sina frågor” menar Erika. Det är inget ”velande i besluten” berättar 

Nina.  Henrik berättar att hon ger lärarna direktiv och vågar ta tuffa beslut. Samtidigt betonar 

de upplevelsen av delaktighet i besluten. Hon lyssnar på mina synpunkter och vi för en 

ständig diskussion menar Nina. Det är aldrig så att vi känner oss ”överkörda” menar Erika. 

Lärarna tycker även att rektor drivs av en uttrycklig vilja att utveckla verksamheten. Hon tror 

att det går att vända den negativa utvecklingen och att ”det inte är något tröstlöst område”

anser både Nina och Erika. Henrik menar att hon har en vilja att utveckla både det 

pedagogiska och det sociala arbetet på skolan. Just nu driver rektor ett arbete med att förbättra 

ledarskapet i klassrummet för att tona ned lärarnas fostrande roll berättar Henrik. Tillsammans 

med oss lärare försöker hon få ”bort barnpassningen i klassrummet” det vill säga att vi lärare 

kan fokusera på kunskaper berättar han. I övrigt uppfattar lärarna att hennes yttersta 

målsättning är att så många som möjligt av eleverna kommer vidare till gymnasiet. Lärarna 

uppfattar även skolans personal vara samlade kring de gemensamma målen som rektor stakat 

ut. Erika menar att rektor ständigt följer upp beslut som tagits och ger exempel med de 

individuella utvecklingsplanerna som ideligen tas upp under gemensamma konferenser och 

arbetslagsmöten.  

Ingen av lärarna har haft rektor på något längre besök i klassrummet. Henrik berättar att hon 

kan komma in för att presentera eventuella gäster. Däremot menar de att hon nästan alltid 

finns tillgänglig i expeditionen och att hon är synlig i både matsalen och kapphallen. Nina 

berättar att hon inte alltför ofta samtalar med rektor men ”det häftiga är att hon har koll på 

vad man gör ändå. Under mitt medarbetarsamtal så berättade hon en massa positiva saker 

om mig och jag undrade hur hon kunde veta det om mig. Men det hela kom genom att hon 

pratar med andra elever, lärare och föräldrar. Men jag ser henne inte trots det så vet hon 

allt”.



33

Skolans mål och sociala spelregler

Lärarna på Västskolan anser att kunskapsmålen är viktiga och att deras uppgift är att stimulera 

elevernas lärande så att de kommer in på gymnasiet och att de kan ta ansvar i samhället. Även 

om de sociala och fostrande målen är viktiga menar Nina att de ”är mer för yngre åldrar”. 

Henrik menar att de flesta lärarna på skolan tror att fokus på kunskap ”ger det andra på 

köpet”. Även om de anser att rektor drivs av att förbättra skolans måluppfyllelse är de 

samtidigt överens om att rektor idag lägger ned ett stort arbete på de sociala målen. Hon

förväntar sig att vi lärare ska sköta ”undervisningen och hon sköta elevvården /…/ hon har 

lärt mig att sätta gränser för mitt engagemang för eleverna” berättar Erika. Lärarna berättar 

vidare om skolans arbete med att lyfta fram goda elevexempel. Dels så får avgångselever 

stipendium för goda studieprestationer och dels så anordnas novelltävlingar och tävlingar i 

teknikämnet. Henrik berättar också att skötsamma och duktiga elever får representera skolan i 

ungdomsriksdagen och framgångsrika elever i matematik får börja läsa gymnasiematte. Erika 

beskriver en rådande pluggmentalitet där ”även stökiga elever vill sitta och jobba med de 

duktiga /…/ det är inte det här att man är frökens gullegris”. Också Nina beskriver något av 

en duktighets attityd: ”man applåderar för de elever som det gått bäst för på provet. Det 

uppfattas alltså inte som något fjäsk utan pluggandet värderas högt”.

På skolan finns det enligt lärarna två övergripande regler det vill säga att man ska visa 

varandra respekt och hänsyn samt att man inte ska störa andra. I övrigt menar både Henrik 

och Nina att samma regler gäller som för samhället i övrigt. Därmed finns inga direkta eller 

nedskrivna förhållningsregler på skolan. Det här är ”ingen kepsskola” berättar Henrik. Och 

jag ”skiter i om de har keps på sig” säger Erika. Däremot tycker de att man på skolan är noga 

med att säga ifrån och markera att man inte accepterar grovt språkbruk eller våld. För det 

mesta pratar man direkt med eleven och om den inte förändrar sitt beteende ringer man hem 

menar Henrik. Nina berättar vidare att rektor eller lärare inte drar sig för att anmäla 

allvarligare incidenter till polisen eller till socialtjänsten. Samtidigt ger lärarna en relativt 

samstämmig bild av ordningen på skolan. Det är lugnt under raster och lektionerna kan 

bedrivas utan stök och bök menar de. Henrik berättar att antalet polisanmälningar under 

senare tid har minskat, skadegörelsen har reducerats och antalet kända mobbingärenden är 

färre än tidigare. Nina och Erika berättar vidare att sena ankomster inte är något större 

problem. Henrik är dock av annan åsikt då han menar att skolan har ”mycket sena ankomster. 

Extremt sena”. 
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Förväntningar

Lärarna förväntar sig att eleverna ska göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Nina 

uttrycker det som ”att de kan göra så gott de kan utifrån den individuella utvecklingsplanen”. 

Även om de inte tror att alla elever kommer att uppnå målen det vill säga få minst godkänt i 

alla ämnen så menar de att det ändå gäller att peppa och pusha dem. Erika menar att man som 

lärare måste tänka på vilka förväntningar man signaler till eleverna: ”även om jag innerst inne 

vet att han inte kommer att få godkänt gäller det att fokusera på mindre mål. Kanske kan han 

klara lektionens mål”. Nina menar vidare att man alltid måste visa att man tror på dem som 

inte kommer att nå målen ”annars släcker man ju något och det är ju inte tanken”. Henrik 

försöker på raster och under lektioner peppa och coacha sina elever genom att säga ”du 

kommer att fixa det här /…/ du behöver inte skriva så mycket det räcker att du skriver lite 

grand”. Han menar att de för svaga elever är viktigare att sätta upp delmål och därefter 

förvänta sig att eleverna ska klara dem. Vidare menar han att detta stärker elevernas 

självförtroende och som i sin tur är avgörande för deras insatser och möjligheterna att nå 

målen. Erika försöker också inge hopp hos sina elever genom att själv tala om sina svårigheter 

i skolan. Genom att berätta om sin dyslexi försöker hon berätta för eleverna att alla kan klara 

sig om man kämpar på och lägger ned energi. Dessutom brukar hon och Nina öppet visa att de 

är besvikna och ledsna på elever som de inte anser sig ha ansträngt sig tillräckligt. 

Henrik menar att personalen på skolan har diskuterat samt tvingats att ompröva tidigare 

uppfattningar och förväntningar på vissa elevgrupper. Tidigare var det så att ”nu kommer det 

en iransk elev och han måste vara duktig /…/ och nu kommer en turkisk elev och han kommer 

inte att klara det här”. I dag är det annorlunda berättar han eftersom det dels finns så många 

exempel på att det inte existerar några kollektiva egenskaper hos elevgrupper och dels att 

personalen har tagit upp ämnet till diskussion och på så sätt har man börjat ifrågasätta sina 

uppfattningar. Lärarna tror att de flesta elever kommer att gå vidare till gymnasiet. En del 

kommer att läsa på högskola eller universitet medan majoriteten har ett arbete i någon form. 

Ingen av lärarna preciserar närmare vilka arbeten de tänker sig men menar att många 

antagligen kommer att hamna inom hantverk och service sektorn. 
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5.2.3 Elevers uppfattning om rektors- och lärares förhållningssätt 

Ledarskap

Eleverna på Västskolan vet vem som är rektor. Hon ses i matsalen, i cafeterian och i 

kapphallen samt i korridorerna. Aicha berättar att hon ser rektor minst en gång per dag. 

Emellertid har ingen av dem sökt upp rektor på expeditionen. De har heller aldrig sett henne 

närvara under någon lektion. 

Sociala spelregler 

Eleverna berättar att det inte finns några uttalade ordningsregler på skolan.  Därmed har heller 

inte föräldrarna informerats berättar de. Aicha menar att reglerna är ”osynliga” det vill säga 

det finns ingen ”lista” som har skrivits ned. Däremot berättar alla tre att lärarna förväntar sig 

att de ska visa respekt för andra och att man inte ska störa. Vidare berättar de att vissa lärare 

dock har regler som förbjuder dem att ha jacka eller keps på sig i klassrummet. Akkar berättar 

att ”på svenskan får jag ha på mig jackan men inte på matten och så på matten får jag lyssna 

på musik men inte på svenskan”. Även Yasin och Aicha tycker att reglerna skiljer sig åt 

mellan lärarna. Vissa ”är stränga medan andra inte bryr sig” berättar Aicha. Vid bråk eller 

stök så säger lärarna till eleverna och ibland ringer de hem berättar de. Akkar berättar vidare 

att vissa elever även får tala med rektor. Tidigare kunde man få biobiljetter om klottret i 

skolan minskade men det är inget som förekommer i dag säger Akkar.

Ordningen på lektionerna och under raster anser de vara god. Tidigare var det alltid stök och 

bök berättar Akkar. Yasin berättar att det förr var vanligt att en strängare lärare var tvungen 

att komma in och skapa ordning i klassrummet men menar att ”det har inte hänt på flera år”.

Även Aicha berättar att fritidsledaren ofta var inne i klassrummet men att ”det behövs inte 

nu”. Vidare berättar hon att eleverna idag lyssnar på lärarna. Yasin säger att elever ofta ber 

andra elever ”att de ska vara tysta”. Lektionerna körs vanligtvis igång direkt och sena 

ankomster anser de inte vara vanligt förekommande. 
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Förväntningar 

Eleverna tycker att lärarna har höga förväntningar på dem. Alla menar att de förväntas komma 

in på gymnasiet och att de ska göra sitt bästa utifrån sina förutsättningar. Yasin och Akkar 

berättar att lärarna ofta söker upp dem under rasterna för att höra om de har pluggat inför 

provet och huruvida de behöver mer hjälp. De berättar vidare att lärarna ständigt ger dem 

beröm. De säger ”bra du kommer att fixa det där” berättar Yasin. Lärarna vill ”att jag ska 

vara stolt och lyckas /…/ jag kämpar och de blir glada” menar Akkar.  Aicha upplever att 

lärarna ”vill att jag ska lyckas /…/ om jag får svårare uppgifter men om en kompis får lättare 

då ser man vad en lärare tycker och vad har för förväntningar”. 

Yasin och Aicha menar att lärarna har höga förväntningar på alla elever. De ”slöa det är dem 

de bryr sig lite extra om” menar Yasin. Aicha menar att lärarna bryr sig extra mycket om dem 

som inte når godkänt ”i den här skolan vill alla lärare att alla skall gå ut med godkänt”.  Men 

Akkar menar att det finns en till två lärare som inte bryr sig om hur det går för eleverna: 

”några lärare säger att det spelar ingen roll vad du gör. Du har i alla fall icke godkänt”. 

5.2.4 Sammanfattning av det pedagogiska och det sociala klimatet

Det sociala och det pedagogiska klimatet på Västskolan är gott. Rektor drivs av en uttalad 

vision som har tagits väl emot av personalen. Lärarna uppfattar hennes ledarskap som rakt, 

ärligt och tydligt. Hon förmår hålla ihop skolans enheter och hon följer i regel upp tagna 

beslut. Vidare anser de att hon har en god överblick av verksamheten och både lärare och 

elever uppfattar henne som synlig. Rektor har prioriterat uppbyggnaden av elevvården i syfte 

att i låta arbetlagsledarna ansvara för den pedagogiska och didaktiska utvecklingen. Och 

lärarna ser sitt främsta uppdrag vara kunskapsförmedling. 

Skolan har väl förankrat en värdegrund hos eleverna. I övrigt saknas klara och enhetliga 

ordningsregler. Däremot reagerar lärarna kraftigt och markerar tydligt vid överträdelser. Den 

sociala ordningen under lektioner och raster uppfattas av både lärare och elever som god. 

Lärarna förväntar sig att eleverna ska komma in på gymnasiet och de ger inte uttryck för 

några stereotypa uppfattningar om elevernas framtida yrkesval. Eleverna upplever lärarnas 

stöd och förhoppningar som positiva. Vidare menar de att svaga elever får extra mycket 

uppmärksamhet. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

I detta kapitel diskuteras och analyseras skolornas förutsättningar för framtida

effektivitetsutveckling utifrån framförallt de undersökta pedagogiska och sociala klimaten. 

6.1 Skolornas utvecklingslägen vid rektorernas tillträde

Öst- och Västskolan befann sig vid rektorernas tillträden i skilda utvecklingslägen eller faser. 

Lars kom till en skola som under en tid hade upplevt effektivitet eller framgångar gällande 

elevernas studieresultat. Skolan hade samtidigt ett rykte om sig att vara en skola som var 

omtyckt av både föräldrar och kommunen. Lars befann sig i en situation där han kunde 

försöka bevara det som åstadkommits eller utifrån redan höga nivåer försöka förmå eleverna 

att nå än högre resultat. För Eva var verkligheten annorlunda. Hon kom att bli skolans tredje 

rektor på fem år. Skolans verksamhet och elevernas resultat hade under en längre period

upplevt en negativ utveckling. Eva berättar att hon direkt uppfattade personalens önskningar 

om ett kraftfullt ledarskap och vägledning. Och personalen satte stor tilltro till hennes 

förmåga att vända utvecklingen. Således torde handlingsutrymmet för eventuella förändringar 

ha varit större för henne än för Lars. Därtill torde hon även ha bättre utgångsläge till att i 

framtiden nå en eventuellt högre effektivitets tillväxt. Genom att hon idag opererar från en så 

låg nivå så kan det tänkas att hennes insatser eller utvecklingsarbeten kan få större genomslag 

än för Lars som redan utgår från jämförelsevis höga studieresultat. Men det bör dock tilläggas 

att även om Eva må uppleva något av ett öppet mandat från personalen så kan deras 

förväntningar på hennes underverk samtidigt verka förödande på längre sikt. Om inte Eva 

lyckas att hålla samman organisationen och inte förmår uppnå sina mål och visioner och då 

framförallt inte når bättre studieresultat så är frågan hur personalen kommer att reagera. 

Skulle personalen lika entusiastiskt ställa sig bakom hennes tankar och idéer? Eller skulle det 

föreligga risk att verksamheten åter drabbades av stagnation? 

6.2 Jämförelse av skolornas pedagogiska och sociala klimat. 

När det gäller det pedagogiska och det sociala klimatet (PESOK) så är det viktigt att komma 

ihåg att dess dynamiska natur medför att varje enskild faktor ska ses som en del i en helhet. 

Enskilda faktorer kan och ska därmed inte ses som oberoende av varandra. Däremot har 
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tidigare undersökningar kommit att betona betydelsen av skolans ledarskap för att ett gott 

PESOK. Ledarskapet representeras i den här undersökningen av rektor. 

Betydelsen av ett tydligt och engagerat ledarskap

Rektor lyfts oftast fram som avgörande för skolans PESOK. Framförallt är det rektors 

förmåga att samla personalen och hos dem förankra gemensamma visioner och mål, som 

bestämmer skolans förutsättningar för att utveckla sitt pedagogiska och sociala klimat i en 

positiv riktning65. För även om enskilda lärares insatser och förhållningssätt kan verka

stödjande för vissa elevgruppers studieprestationer och sociala anpassning så påvisade bland 

annat Sammons (et al.)66 undersökningar betydelsen av ett samlat och enhetligt skolklimat för 

skolans effektivitet. En tydlig, engagerad och sammanhållande rektor ska därmed ses som den 

yttersta förutsättningen för hur skolans PESOK kommer att sig uttryck. Men däremot är 

ledarskapet i sig ingen garanti för att skolan utvecklar sitt PESOK och som i sin tur kan verka 

positivt för effektiviteten. Till detta krävs att även de övriga undersökta faktorerna samverkar 

konstruktivt med varandra. 

I undersökningarna av Öst- och Västskolan så framkommer det tydligt att rektorernas 

ledarskap i hög utsträckning skiljer sig åt. Lars framstår som avvaktande och försiktig i sin 

framtoning. Även om hans uttalade målsättning är att alla elever ska gå vidare till gymnasiet 

så har lärarna inte uppfattat hans övriga mål eller visioner med verksamheten. Att han 

dessutom uppfattas som osynlig torde heller inte verka för att han får större genomslag i 

organisationen. Själv ser han en av sina viktigaste uppgifter vara att förse lärarna med 

resurser. Han kan därmed inte ses som någon didaktisk ledare i den bemärkelsen att han 

tillsammans med lärarna skulle utvärdera och utveckla undervisningen. Hans medverkan i 

arbetslagsmöten och konferenser ter sig heller inte ha någon större inverkan på att personalen 

och verksamheten samlas kring ett gemensamt mål. För huruvida han idag är medveten eller 

inte om skolans splittrade karaktär så är lärarna överens om att skolans enheter lever skilda 

liv. Lärarna ter sig inte arbeta utefter någon gemensam övertygelse och undervisningen verkar 

vara den enskilda lärarens angelägenhet. Någon enhetlighet råder således inte och med 

avsaknaden av ett utvecklat samarbete så är det därför mycket troligt att Lars eventuella 

                                                
65 Se bland annat: McNamara, 1999; Grosin, 2003; Mortimore et al., 1988; Sammmons et al., 1997; Monroe, 
1998
66 Sammons et al., 1997
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projekt eller utvecklingsområden i framtiden inte får fäste i organisationen. Eva däremot ter 

sig vara Lars direkta motsats. 

Eva kom till skolan med uttalade visioner och mål som idag ter sig vara väl förankrade hos 

personalen. Genast inledde hon ett utvecklingsarbete som ämnade bygga upp en fungerande 

elevvård i syfte att lärarna skulle kunna fokusera på kunskapsförmedlingen. Hennes i övrigt 

kraftfulla ledarskap och lärarnas upplevda delaktighet i beslut och diskussioner torde även

kunna verka positivt för att skolan drivs och utvecklas i en given riktning. Därtill torde även 

Evas förmåga att följa upp tagna beslut samt funktionen av den operativa ledningsgruppen, 

som har inneburit att många lärare har delegerats större ansvar och inflytande i verksamheten, 

förstärka den enande kraften ytterligare. Trots att Eva har delegerat det huvudsakliga ansvaret 

för undervisningen till lärarna och att hon heller inte gör några klassrumsbesök, så framstår 

hon ändå som något som av en pedagogisk och didaktisk ledare. Dels så har hon som redan 

nämnts arbetat för att utveckla elevvården och en av lärarna berättar att hon för närvarande 

försöker utveckla och stärka ledarskapet i klassrummet. Dels så har hon tillsammans med 

lärarna och utifrån elevers närvaro utvärderat och utvecklat lektioner och dess innehåll. Det 

faktum att Eva ständigt tycks driva utvecklingen framåt, att lärarna känner sig delaktiga i och 

är positivt inställda till hennes arbete samt att personalen upplever en hög grad av enighet 

torde inte bara betyda att förutsättningarna för att hennes projekt och insatser får genomslag i 

organisationen. Det innebär också att förutsättningarna för att de övriga PESOK faktorerna

ska verka positivt stärks. 

Fokus på kunskap ger bättre förutsättningar för högre studieresultat

Vad som framkommit tidigare så påvisar flera undersökningar ett positivt samband mellan 

skolors fokus på kunskap och elevers studieprestationer67. Genom att skolorna istället för att 

betona sociala och fostrande frågor lyfter fram ämneskunskaperna så får det till effekt att 

elevernas kunskapsutveckling stärks. Mortimore menar att det framförallt är de 

kunskapssvaga eleverna som ska ses som vinnare i sådant sammanhang68. 

                                                
67 Se bland annat: McNamara, 1999; Grosin, 2003; Mortimore et al., 1988; Sammmons et al., 1997; Monroe, 
1998
68 Mortimore et al., 1988, s. 255
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Även om Lars betonar att skolans primära uppgift är förmedla kunskaper och att han 

samtidigt arbetar för att lyfta fram goda elevexempel så finner vi inte något stöd för att lärarna 

på Östskolan skulle dela hans förhållningssätt. Förutom att vi i intervjuerna med lärarna åter 

finner exempel på glapp mellan rektors mål och lärarnas inställningar så framgår det också 

klart att de i sin verksamhet lägger tonvikten på de fostrande målen. Vad detta får för direkta 

konsekvenser för elevernas inlärning kan vara svårt att avgöra. Men det torde i alla fall få till 

effekt att lärarna på så sätt indirekt signalerar att ämnes kunskaper inte anses viktiga och 

prioriterade. Man torde även kunna tänka sig att de elever som redan befinner sig på en hög 

kunskapsnivå inte ges möjlighet att utveckla sig vidare. Än mindre att de kunskapssvaga 

eleverna ges möjlighet att tillgodogöra sig elementära kunskaper. Därmed torde även 

förutsättningarna för en positiv effektivitetsutveckling reduceras. På samma gång ter sig 

Västskolans villkor vara mera gynnsamma. Genom att Eva har prioriterat elevvården så har 

det lättat trycket på lärarnas situation. Lärarna menar att de i högre utsträckning än tidigare 

kan stimulera elevernas kunskapsutveckling och lärande. Samtidigt finner vi tendenser till att 

det i många klasser råder någon form av duktighetsattityd eller studiementalitet vilket i sin tur 

torde innebära att kunskaper ses som något åtråvärt och betydelsefullt. Det hela förstärks av 

att elevprestationer i viss mån lyfts fram under skolavslutningar och vid allehanda tävlingar 

samt att framgångsrika elever får representera ungdomsriksdagen, ungdomsförvaltningen eller 

delta i Mentor Sverige. 

Trots att Eva framhåller sina insatser i de sociala och fostrande frågorna så har vi även kunnat 

ta del av hennes pedagogiska och didaktiska arbete. Till följd av att hon har en vana att följa 

upp beslut och insatser samt att skolans personal ter sig vara samlade kring skolans mål och 

visioner, så stärker det samtidigt förutsättningarna för att framtida projekt som betonar 

kunskapsutvecklingen skulle tas väl emot av personalen. Däremot är det tänkbart att Lars 

eventuella kunskapssatsningar skulle ge mindre effekt. Detta eftersom han först skulle tvingas 

att satsa på att förändra lärarnas förhållningssätt samt att han måste verka för att skolans 

personal sluter upp bakom en gemensam målsättning och att skolans isolerade enheter förs 

samman. Här ser vi alltså återigen exempel på rektors betydelse för framtida effektivitets 

utveckling. 
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Tydliga spelregler och normer stärker den sociala anpassningen och förbättrar 

studieresultaten 

Fokus på kunskap är intimt förknippat med förekomsten av tydliga sociala spelregler. Att 

kunskaper i överhuvudtaget ska kunna prioriteras krävs att det råder en god social ordning och 

där undervisningstiden är koncentrerad. En miljö som präglas av lugn och ro kommer således 

verka positivt för elevernas kunskapsinhämtning. Till detta fodras att skolan har en gemensam 

och för eleverna accepterad värdegrund samt att det finns bestämda och måttfulla 

sanktioner69. Våra resultat visar också på ett nära samband mellan framförallt rektors och 

lärarnas kraftfulla och konsekventa tillämpning av värdegrunden och en lugn sociala miljö. 

Men däremot finner vi ingen koppling mellan formella förhållningsregler och elevernas 

sociala anpassning och förhållningssätt. 

På Västskolan har man inte några allmänna förhållningsregler som styr verksamheten. 

Däremot finnas en tydlig och accepterad värdegrund som betonar elevernas respekt av andra. 

Det finns klart uttalade sanktioner i form av att lärarna ringer hem. Lärarna och rektor är 

samtidigt noga med att markera överträdelser. Varken rektor eller lärare uppger att de drar sig 

för att göra en anmälan till polisen eller socialtjänsten. Detta i sin tur torde ge signaler till 

eleverna att skolan främjar den sociala ordningen och att de konsekvent försöker tillämpa den 

rådande värdegrunden. Som tidigare har beskrivits är den sociala miljön god. Såväl lärare och 

elever är överens om att lektionerna i regel förflyter utan några större störningar. Rektor och 

elever är överens om att det under rasterna råder lugn och ro i kapphallen och i cafeterian. När 

det gäller Östskolan så har man där en uppsättning icke förhandlingsbara regler. Dessa är 

dock overksamma och lärarna är Okonsekventa i sin tillämpning och uppföljning. Ordningen 

verkar också vara mindre god. Lärarna berättar att sena ankomster mer är regel än undantag 

och att en stor del av deras tid går till fostrande och disciplin relaterade frågor. Eleverna i sin 

tur säger att lektionerna sällan startar i tid och lärarna ofta får be cafévärden om hjälp för att 

skapa ordning i klassrummet. Även om rektor inte direkt uttalar sig om ordningen på skolan 

så ger han ändå vissa indikationer i och med att han berättar att det finns elevvårdsassistenter 

som under lektioner kan rycka in och ge lärarna stöd. I motsats till Västskolan torde alltså 

Östskolans sociala ordning utgöra hinder för elevernas inlärning och kunskapsutveckling. 

Framförallt kan man tänka sig att kunskapssvaga elever eller elever med 

                                                
69 Se bland annat: McNamara, 1999; Grosin, 2003; Mortimore et al., 1988; Sammmons et al., 1997; Monroe, 
1998
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koncentrationssvårigheter har sämre möjligheter att tillgodogöra sig lektionsinnehållet än vad 

Västskolans elever har. 

Höga förväntningar stärker elevernas studieresultat och deras sociala anpassning

Tidigare undersökningar ser ett tydligt samband mellan rektor och lärares förväntningar och 

elevernas studieresultat samt sociala anpassning70. Man menar att eleverna snabbt läser av 

lärarnas uppfattningar och förväntningar och att man sedan anpassar sina insatser därefter71. I

detta hänseende torde det finnas grund för att många av Östskolans elever underpresterar och 

då framförallt gällande deras studieinsatser. Även om lärarna menar att deras stereotypa 

föreställningar om elevernas framtida karriär och låga förväntningar inte uttrycks direkt så 

torde de synliggöras på ett mer subtilt sätt. I vilket fall tycks eleverna uppfatta att somliga 

elever aldrig får någon uppmärksamhet eller nås av positiva kommentarer. Västskolan 

däremot kännetecknas av att lärarna anser sig ha höga förväntningar på alla sina elever. Och 

flera elever menar att just de svaga barnen får allra mest uppskattning och stöd. Utifrån detta 

är det frestande att dra slutsatser om att Västskolan torde ha större förutsättningar än 

Östskolan att uppnå högre studieresultat. Men det är även tänkbart att lärarna som förväntar 

sig att alla elever når godkänt samtidigt inte tror att de kan nå högre än så. Vad händer då med 

elever som idag har en hög måluppfyllelse? Finns det risk att lärarnas förväntningar hämmar 

deras kunskapsutveckling? 

6.3 Slutsatser

Utifrån PESOK undersökningar är det inte möjligt att göra någon direkt prognos av skolors 

framtida effektivitetsutveckling. Dels kan för oss i dag okända faktorer komma att inverka på 

skolornas förutsättningar. Såväl den framtida elevsammansättningen som skolans organisation 

är omständigheter som kan komma att förändras. Dels så bör man även vara försiktig med att 

dra alltför stora slutsatser kring elevernas betygsresultat. Även när det gäller analysen av 

Salsa värdena måste vi vara medvetna om att de bygger på betygssättningen och att det då kan 

råda skillnader mellan de olika skolornas likvärdighet i tolkningen av målen. Men däremot 

kan PESOK undersökningarna ge oss en bild av skolors villkor för framtida 

                                                
70 Se bland annat: McNamara, 1999; Grosin, 2003; Mortimore et al., 1988; Sammmons et al., 1997; Monroe, 
1998
71 Grosin, 1994, s. 10
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effektivitetsutveckling. Det vill säga där PESOK, som ska ses som en sammantagen modell,

kan verka stödjande eller hämmande för skolors förutsättningar. 

I den aktuella undersökningen finner vi utifrån rektorernas och lärarnas förhållningssätt skilda 

pedagogiska och sociala klimat. I Västskolan finner vi ett gott PESOK medan Östskolan har 

ett mer splittrat och hämmande klimat. Därmed ter sig också förutsättningarna för en positiv 

effektivitetsutveckling vara bättre på Västskolan än på Östskolan. Vår undersökning visar 

också att rektor har stor betydelse för hur det sammantagna klimatet kommer att utformas. 

Framförallt är det dennes förmåga att samla skolans personal kring ett gemensamt mål och att 

se till att skolans enheter verkar i enhetlighet med varandra. Detta i sin tur innebär att han 

eller hon indirekt kan komma att verka avgörande för skolans effektivitets utveckling. 

6.4 Tankar om vidare forskning

För att kunna bedöma huruvida skolornas klimat kommer att påverka effektiviteten i reell 

bemärkelse så krävs vidare klimatundersökningar som genomförs om ett antal år. Det torde 

därmed vara intressant att återvända till skolorna för vidare undersökningar. 

Då undersökningen har fokuserat på skolledarens och lärarnas förhållningssätt samt i 

synnerhet betydelsen av rektors ledarskap så kan det också vara av intresse att undersöka 

vilken inverkan skolans struktur såsom organisationen har på klimatet. Är vissa 

organisationslösningar mer främjande för PESOK än andra?  Vilken betydelse spelar 

tillexempel kollegornas relations och samarbetsmönster för PESOK? Dessa är andra frågor 

som kan ligga grund för vidare forskning i ämnet. 
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BILAGA 1 – Intervjuguide 

REKTOR

Inledning: 

Trivs du med ditt arbete som rektor? 
Varför blev du rektor? 
Varför blev du rektor på just den här skolan? Speciella förväntningar eller mål? 
Hur länge har du arbetat som rektor?
Hur länge har du arbetat på den här skolan? 
(Vad har du arbetat med tidigare?)

Ledarskap:

Hur skulle du beskriva ditt ledarskap?
- Vad anser du vara din viktigaste uppgift som rektor i din skola? 
- Kan du beskriva hur du arbetar för att uppfylla dem?
- Hur ser ni till att olika enheter i skolan inte börjar leva sitt eget liv oberoende av 

organisationens övergripande mål?
- Hur hålls gemensamma krav, förväntningar, regler?
- Anser ni er tydlig i ert ledarskap?
- Vet lärarna vart ni står i olika frågor?
- Utvärderas ditt ledarskap? Hur?

Hur ser en arbetsdag ut för dig?
- Vilka träffar du under en dag?

(När kommer du i kontakt med arbetslagledarna? När kommer du i kontakt med 
lärare? Klassrum, möten? När kommer du i kontakt med elever? Klassrum, 
skolgård, matsal, vid problem?) 

Deltar du eller annan från skolledningen i klassrummen? 
- Deltar i undervisningen? På vilket sätt?
- Observerar, varför? Hur används det?
- Hur fungerar detta? Reaktioner från lärare och elever på din/er närvaro?
- Hur och vem/vilka bestämmer undervisningssätt? 

Mål: 

Hur ser du generellt på den svenska skolans mål?
- Skiljer sig den synen från synen du har på denna skola?
- Vilka är skolans huvudmål?

Vilka uppsatta kunskapsmål finns? 
- Hur vet du att eleverna når dessa?
- Vem har ansvaret för att eleverna når de uppsatta kunskapsmålen?
- Hur många når kunskapsmålen? Historiskt? Framtida? Jämförelse med andra skolor?
- Varför ser det ut så? 
- Hur utvärderas måluppfyllelsen? 

Vilka uppsatta fostrande och sociala mål finns? 
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- Finns det regler för hur man ska uppföra sig och hur man ska vara mot varandra i 
skolan?

- Vilka regler finns?
- Hur har dessa regler bestämts?
- Hur har elever och personal informerats kring dessa?
- Finns det fördelar med att följa dessa? (Belöningar)
- Vad händer om någon inte följer dessa regler? (Sanktioner)

Är något mål överordnat eller är de jämställda? Hur ser lärarna på detta? Hur vill du att 
lärarna ska se på detta?

Förväntningar: 

Vilka krav och förväntningar ställs på eleverna? 
Hur förmedlas dessa till eleverna? 
Vad tror ni att era elever gör om fem till tio år? 
Har ni samma förväntningar på alla elever? 
Hur har ni samtalat kring att det finns traditionella mönster att ställa förväntningar utifrån 
elevens socioekonomiska och etniska bakgrund? 

LÄRARE 

Inledning: 

Varför blev du lärare? Varför lärare på just denna skola? Speciella förväntningar eller mål?
Trivs du med ditt arbete som lärare?
Hur länge har du arbetat som lärare?
Hur länge har du arbetat på den här skolan?

Rektors ledarskap: 

Hur skulle du beskriva rektors ledarskap?
- Vad ser du vara rektors viktigaste uppgift?
- Är rektor tydlig i sitt ledarskap?
- Tycker ni att de gemensamma målen är tydliga? 
- Hur ser ni till att olika enheter i skolan inte börjar leva sitt eget liv oberoende av 

organisationens övergripande mål?
- Hur hålls gemensamma krav, förväntningar, regler?

Hur ser en arbetsdag ut för dig? 
- Vilka träffar du under en dag?
- När kommer du i kontakt med rektor?
- Vad har du för kontakt med kollegor?
- Utvärderas ditt arbete, lektionerna? Hur?

Undervisning: 

Hur ser en lektion ut?
- Hur kommer eleverna in i klassrummet, hur börjar en lektion?
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- På vilket sätt sätts eleverna i arbete? Instruktioner, arbetsuppgifter?
- Hur ser undervisningen ut? Vilken form? Hur bestäms den?
- Hur avslutas en lektion?
- Närvarar rektor/skolledning vid lektioner? På vilket sätt? Hur används det?
- Hur och vem/vilka bestämmer undervisningssätt?

Mål: 

Vad är skolans huvudmål? 

Vilka uppsatta kunskapsmål finns? 
- Hur vet du att eleverna når dessa?
- Vem har ansvaret för att eleverna når de uppsatta kunskapsmålen? 
- Hur många når kunskapsmålen? Historiskt? Framtida? Jämförelse med andra skolor?
- Varför ser det ut så? 
- Hur utvärderas måluppfyllelsen? 

Vilka uppsatta fostrande och sociala mål finns?  
- Finns det regler för hur man ska uppföra sig och hur man ska vara mot varandra i 

skolan?
- Vilka regler finns?
- Hur har dessa regler bestämts?
- Hur har elever och personal informerats kring dessa?
- Finns det fördelar med att följa dessa? (Belöningar)
- Vad händer om någon inte följer dessa regler? (Sanktioner)

Är något mål överordnat eller är de jämställda? Hur tror du rektor ser på detta?  
Hur ser ni på skolans möjligheter att se till att eleverna når målen?
Vem har ansvaret för att eleverna når skolans uppsatta mål? 

Förväntningar 

Vilka krav och förväntningar ställs på eleverna? 
- Hur förmedlas dessa?
- Vad tror ni att era elever gör om fem till tio år?
- Har ni samma förväntningar på alla elever? 
- Hur har ni samtalat kring att det finns traditionella mönster att ställa förväntningar 

utifrån elevens socioekonomiska och etniska bakgrund?

ELEV

Inledning 

Vilken årskurs går du i? 
När började ni på denna skola? 
Varför började ni på denna skola? (Bor i närheten? Aktivt val?)
Hur är det att vara elev på den här skolan? (Trivs du som elev på den här skolan?)

Hur ser en skoldag ut?
- Vilka träffar du under en dag? Elever, andra lärare, skolledning, rektor?
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- När kommer du i kontakt med rektor och skolledning?

Undervisning

Hur ser en lektion ut?
- Hur går ni in i, kommer ni in i klassrummet, hur börjar en lektion?
- Hur vet ni vad ni ska börja arbeta med? Hur utdelas arbetsuppgifter, instruktioner?
- Hur undervisar läraren? Vilken form? Hela klassen på en gång, grupparbeten, enskilt?
- Hur avslutas era lektioner?
- Kan andra än läraren vara närvarande på lektion, vem eller vilka?
- Är det arbetsro i klassrummet? Finns det de som inte sitter still under lektionerna? Vad 

händer då?

Mål

Vet du hur det går för dig i de olika skolämnena?
- Har ni uppsatta kunskapsmål att arbeta mot?
- Förklarar lärarna varför det ni ska lära er är viktigt att kunna?
- Hur får du veta hur du ligger till i ett ämne? 
- Vad gör du om du ligger före uppsatta mål?
- Vad händer om du hamnar efter i arbetet?
- Vilken hjälp kan man få om man behöver det?
- Vad gör läraren om någon inte förstår?
- Utvärderar ni arbetet? Hur?

Finns det regler för hur man ska uppföra sig och hur man ska vara mot varandra i skolan?
- Vilka regler eller överenskommelser finns? Mellan vilka finns dessa?
- Hur har du och dina föräldrar fått reda på dem?
- Vilka har bestämt dessa regler/överenskommelser?
- Vad är fördelen med att följa dessa regler? (någon belöning)
- Vad händer om man inte följer dessa regler? Vilka kontaktas, vad blir påföljden?
- Hur är ordningen i korridorerna? På raster?
- Har alla lärare samma regler? 

Förväntningar

Vilka krav och förväntningar känner du att skolan har på dig som elev?
- Hur förmedlas dessa?
- Känner ni att lärarna tror att ni kan klara målen?
- Märker lärarna om ni studerar mer?
- Är lärarna engagerade i hur det går för er? Alla?
- Känns det som om förväntningarna är möjliga att leva upp till? 

Ledning

Vet ni vem som är rektor?
- Vet ni vad han/hon har för roll på skolan? 
- Träffar/möter ni rektor? När? 



49

BILAGA 2 – De undersökta Skolornas Salsa värden

Tabell 1. Skolorns måluppfyllelse och genomsnittliga 

meritvärden utifrån Salsa beräknade värden för avgångselever skolår nio

År Östskolan Västskolan
Andel elever som uppnått 
målen 2000 -2 -6

utifrån förväntat (%) 2001 -1 -8

2002 8 -9

2003 -23 -6

2004 22 -4

2005 32 -1

2006 7 -15

Genomsnittliga meritvärdet 2000 0 -6

utifrån förväntat (%) 2001 -3 -1

2002 10 -1

2003 -17 3

2004 6 10

2005 6 -5

2006 18 -3

Källa: Skolverket; http://Salsa.artisan.se/


