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Sammanfattning 

Denna studie har belyst pedagogiskt ledarskap utifrån sju grundskolerektorers uppfattningar om 

ofullständiga betyg. Rektorerna brukade två olika tankekartor, deras utsagor spelades in och 

analyserades med ett moment ur Bergs kulturanalysmetod, en skolutvecklingsmodell. Den 

första tankekartan behandlade begrepp som hade haft betydelse för tilldelade ofullständiga 

grundskolebetyg och vilka begrepp rektorerna ansåg var möjliga att påverka. Den andra 

tankekartan behandlade rektorns möjliga framtida arbetsområden för att förhindra ytterligare 

ofullständiga betyg. Studien visade att rektorerna hade olika uppfattningar där analys av 

rektorernas utsagor synliggjorde delar som i förlängningen gavs betydelse för elevers 

ofullständiga betyg. En stor betydelse var rektorernas samverkan med andra personer utanför 

skolan där det var angeläget att vara ense för elevernas bästa. Samarbetsproblematiken talade 

för maktkamper kring undervisningens utformning eller frågor om samarbetets uteblivna 

struktur och utveckling. Slutsatsen var att rektorn behövde effektiva verktyg och struktur för 

utformning av lyckade samarbeten. En annan slutsats var att samverkansvinsten var förtjänt att 

utvärderas då samverkan inte kunde tilldelas en positiv effekt på elevernas betyg. 

 

För elever i behov påvisade studien att rektorn oftast arbetade med betoning mot verksamhet, 

för en flexibel och strukturerad miljö. Slutsatsen var att elevens reglerade rättigheter var en 

tillgång till rektorernas arbete, gärna för att utöka skolpersonalens kapacitet samtidigt riskerades 

personaltillgångar som vilja eller engagemang att få minskat värde. 

 

Genom Bergs kulturanalysmetod framkom en ledarkultur som försäkrade sig om nuläget vilket 

bidrog en reproduktion av ledarkulturen. En slutsats är att med högre andelar framförhållning 

och struktur i det dagliga arbetet, kunde ledarkulturen bättre bidra till säkerställande av 

fullständiga grundskolebetyg. En annan slutsats var att om rektorerna hade haft större kunskap 

om frirummet, ett skolutvecklingsområde kopplat till skolans inre och yttre ramar, hade 

frirummet kunnat vara en tillgång och ytterligare säkerställt fullständiga betyg. 

 

 

Nyckelord: pedagogiskt ledarskap, ofullständiga grundskolebetyg, tankekarta, 

kulturanalysmetod  
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1 Inledning 

Under mina yrkesverksamma år inom flera olika branscher, har jag mött varierande former av 

ledarskap, allt från observanta målfokuserade ledare till strukturlösa icke närvarande ledare som 

har tydligt gett olika resultat för arbetsplatsen. När jag senare började arbeta som lärare väcktes 

intresset för ledarskapskultur och skolutveckling. De samlade kunskaperna av att vara förälder 

till skolbarn och arbetslivserfarenheten har gett mig möjligheten att kunna iaktta skolledarskap 

och jämföra resultaten som ett visst ledarskap medför. Detta blev än mer intressant då jag i ett 

antal år har hjälpt vuxenstuderande som behöver läsa in grundskolebehörighet för vidare 

studier. De vuxenstuderande beskriver skälen till ett ofullständigt betyg som läs- och 

skrivsvårigheter, att de förlorat studiemotiveringen till följd av skolans olika brister eller andra 

personliga skäl. Grundskolans insatser till eleven har ibland varit otillräckliga eller saknats helt.  

 

Livet som vuxenstuderande innefattar flera andra krav som ska kombineras med studierna 

såsom ekonomi eller en tidsgräns för studierna. För nyanlända elever med annan skolbakgrund 

tillkommer fler svårigheter som minskar framtid valmöjligheter. Samtidigt är dessa elever i 

starkt behov av hela eller delar av grundskolebetyget för att kunna komma ur den nuvarande 

situationen. Sammantaget utgör detta en stressad situation för den enskilde vuxne eleven med 

en risk att inte uppnå studiemålen och att komma vidare mot självförsörjning. Där 

vuxenutbildningen behövs vara individanpassad för att möjliggöra skolsituationen och 

måluppfyllelsen. Vuxenutbildningen blir en organisatorisk och ekonomisk fråga för varje 

enskild kommun att lösa. 

 

De livsberättelser som vuxna har delgett mig, har fått mig att vilja undersöka ledarskap i skolan 

relaterat till de ofullständiga grundskolebetygen. Det förefaller egendomligt med ett 

skolsystem, en obligatorisk grundskola där ett stort antal svenskfödda elever lämnar skolan med 

ofullständiga betyg. Samtidigt som skollagen reglerar elevens rätt till extra stöd och i de fall 

elevens egna förutsättningar hindrar att nå måluppfyllelse, kan vissa kursmål strykas och betyg 

utfärdas. Detta ska inte behöva leda till att vuxna måste studera in grundläggande nivåer senare 

i livet. I detta examensarbete vill jag undersöka vilka faktorer som rektorer uppfattar är skälet 

till ett ofullständigt grundskolebetyg, påverkansmöjligheter, om regelverket till eleven är en 

tillgång i rektorsarbetet och vilka framtida områden de avser att arbeta med för att förhindra att 

fler elever tilldelas ett ofullständigt grundskolebetyg.  
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2 Arbetets disposition 

Fortsättningsvis disponeras arbetet enligt följande: Kapitel tre syftar till att ge läsaren en 

förförståelse för den problematik som detta examensarbete vill belysa. Detta görs genom 

litteratur och tidigare forskning samlat under skilda underrubriker. Kapitlet inleds med en 

historisk resumé innehållande mångsidiga ingångspunkter kring synen på skolan som 

institution och organisation. Därefter synliggörs eleven i skolkontexten där elevens reglerade 

rättigheter lyfts fram, vad särskilt stöd kan innefatta och vad ett ofullständigt betyg betyder. 

Därefter följer ett avsnitt, risk och konsekvens, som beskriver vad ett ofullständigt 

grundskolebetyg kan betyda för elev och samhälle. Dessa delar är sedan sammanfattade. Till 

sist, ett pedagogiskt ledarskap i en skolkontext, vad forskningen och relevant litteratur 

framställer om vad det kan innebära att leda en grundskola idag. Sist en kort sammanfattning. 

Kapitel fyra presenterar först den grundläggande teorin om skolan som institution och 

organisation och de yttre och inre ramarna. Därefter Bergs beskrivning av frirummet, skolans 

tolknings- och utvecklingsutrymme. Sist den metod som det empiriska materialet har 

analyserats med, Bergs kulturanalysmetod. Kapitel fem presenterar arbetets syfte och 

frågeställningar. Kapitel sex beskriver metoden i arbetet med förtydligande underrubriker. 

Kapitel sju innehåller en redovisning av den empiriska undersökningen. Inledningsvis 

redovisas varje respondents intervju med tankekartor, kallade nuläget och framtiden, separat. 

Syftet är att ge läsaren en möjlighet att skapa sig egna uppfattningar innan sammanslagning 

sker av utsagorna för analys. Sist en kort sammanställning av skillnader mellan tankekartorna 

från nuläget till framtiden. Kapitel åtta innehåller en inledande beskrivning av tolkningen av 

data. Därefter tre avsnitt av materialanalys som har gjorts utifrån Bergs kulturanalysmetod. 

Därefter ytterligare ett avsnitt, Frirum – syns det? Kapitel nio innehåller diskussioner kring 

resultat, teori och metod. Kapitel tio beskriver studiens slutsatser. Kapitel elva innehåller 

förslag till fortsatt forskning som skapats utifrån analys och slutsatser. 
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3 Bakgrund och problemformulering 

3.1 Bakgrund 

3.1.1 Skolan som institution och organisation 

Dagens utformade grundskoleutbildning sker i en skola, som institution,1 vilken samtidigt ingår 

i en organisation.2 Holistiskt sett ger detta konstellationer av strukturer och aktörer som har 

förändrats över tid. För att skapa möjligheter till bättre förförståelse för pedagogiska ledares 

arbetsförutsättningar och vidare konsekvenser med ett ofullständigt grundskolebetyg, inleds 

detta kapitel med en historisk tillbakablick.  

 

Lundgren beskriver att det är ett tidigt grundlagt mönster i ett samhälle hur en skola ska 

organiseras.3 Samhällets strömningar är sammankopplat med vad som är viktigt att lära ut och 

hur det ska organiseras, medieras och kontrolleras. Andersson lyfter fram att kunskapsvärdet 

och kunskapssynen är starkt och naturligt förknippat med förändringarna i samhället.4 De 

hantverksyrken som tidigare ofta gick i arv, finns heller inte längre i samma omfattning. 

Kyrkan, skolan och familjen har förlorat sin styrka som normsändare. Den senare expansionen 

av skolan, gav arbetstillfällen för flera olika yrkeskategorier vilket medföljde att de gamla 

kunskapskraven på skolpersonalen urholkades. Utbildningsreformerna under 1960- och 1970-

talen fick till följd att skolan föll sönder som stabil auktoritet. Andersson för fram att mellan 

utbildning och tillväxt i ett samhälle finns ett samband: ”man kan konfirmera att framväxten av 

utbildning utgör ett absolut villkor för att samhället ska kunna åstadkomma ekonomisk 

tillväxt.”5 Vahlne-Westerhäll har gett en annan historiebeskrivning av samhällets strömningar.6 

Samhället har förändrats från att vara en rättsstat, vid 1950-talet, till att bli en servicestat i nutid. 

Enligt Vahlne-Westerhäll har vi även gått från att se makten som kommen underifrån till att se 

den som kommen ovanifrån. 

 

                                                 
1 Institution, från latin instituere, som betyder inrätta och etablera. En bestående inrättning i samhället. 
2 En organisation - en sammanslutning av människor som verkar för ett mål. 
3 Lundgren, U. (2007) s.27 
4 Andersson, C. (2000) 
5 Ibid. s.54 
6 Vahlne-Westerhäll, L. (2005)  
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Den obligatoriska nioåriga grundskoleutbildningen infördes år 1962 vilken kan förlängas med 

ett extra år vid behov och syftar till att ge gymnasiebehörighet.7 Därefter har flera andra 

utbildningsvägar har öppnats bland annat genom den kommunala vuxenskolan och fackskolor 

där kravet kan vara en fullgjord grundskoleutbildning.8 Rudvall och Dahl redogör historiskt för 

skolans grundsyften och skolan som utbildningsplats.9 Syftet med utbildning i en skola var att 

ge arbetarklassen möjlighet till högre utbildning samtidigt som utbildade personer var 

eftertraktade i arbetslivet. Rudvall och Dahl hävdar att de tankar, som under 50 års tid har syftat 

till att öka jämlikheten i samhället, har inte helt förverkligats. Grundtanken om jämlikhet mellan 

skolor och elever har istället kommit att utmärkas av att kursmålens värde styr vilken utbildning 

som är attraktiv bland eleverna. En av konsekvenserna är att de praktiska yrkena har blivit 

mindre eftertraktade av ungdomen idag. 

 

År 1991 förflyttades ansvaret för skolan, från staten till kommunerna, vilket allmänt är benämnt 

som kommunaliseringen. Året därefter infördes friskolereformen och skolpeng vilken kommer 

från skattemedel som varje kommun beräknar och sedan tilldelar skolenheterna för varje elev.10 

Eriksson och Ek lyfter fram att vid kommunaliseringen fick skolan uppdraget från staten att 

utbilda enligt två principer: likvärdighets- och likabehandlingsprincipen.11
 

Likvärdighetsprincipen beskriver rätten till lika tillgång på undervisning, lika kvalitet på 

undervisningen samt att skolan ska arbeta kompensatoriskt i skolsituationen för elevens bästa. 

Detta betyder att alla elever ska ges möjlighet att kunna nå så långt det är möjligt och elever i 

behov ska få den hjälp de behöver för att kunna nå måluppfyllelse.12 Likabehandlingsprincipen 

behandlar skolpengens fördelning på samma grunder och elevens rätt till fria val av skola.  

 

År 2009 konstaterade Skolverket13
 att kommunaliseringen ledde till ett förändrat arbetssätt då 

styrdokumenten talade för en individuellt utformad undervisning efter elevernas behov, 

erfarenheter och förutsättningar. Genom en mer flexibel och varierad undervisning skulle 

utbildningskvaliteten höjas och elevinflytandet skulle ge ett bra samarbete mellan elev och 

                                                 
7 Skolverket (2012) 
8 Andersson, C. (2000) s.66 
9 Rudvall, G. och Dahl, K. (2001) s.315 
10 Jarl, M. och Rönnberg, L. (2010) s.57; Friskola ägs av annan än stat, landsting eller kommun. 
11 Eriksson, L. och Ek, A-M. (2013) 
12 SFS 2010:800 3 kap. 3§; Grundskoleförordning 2 kap. 9-14§ 

13 Skolverket, en statlig myndighet som ger stöd åt skolpersonal och arbetar åt Utbildningsdepartementet. 
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personal vilket skulle ge goda elevresultat. En annan slutsats av Skolverket är att den 

skolstruktur, som tidigare varit skolans kännetecken, gick förlorad vilket fick konsekvenser 

bland annat sjunkande elevresultat.14 

 

En snävare sammanfattning av skolans utveckling har gjorts av Hortlund och Malmberg. De 

belyser, i termer av en centraliserad resultatstyrning, de åtgärder som har vidtagits för att lyfta 

bilden av den svenska skolans resultat. Skollagen har skärpts, betyg i tidigare år med en 

betygsskala med flera steg och läroplanen samt kunskapskraven har konkretiserats. Därtill en 

lärarlegitimation som krävs för att sätta betyg.15
 Ett fokus på resultat leder till frågan om vad 

resultaten egentligen står för då det efterfrågade uppfattas tillskrivas ett värde. Hortlund och 

Malmberg betonar att mjuka värden, såsom elevernas välbefinnande, ska betraktas i förhållande 

till de hårdare värdena, betygen.
16

 

 

Denna historiska förändring har gjort att skolan idag styrs från flera håll vilket kan ge en 

förklaring till dagens komplexa skola. Berg beskriver styrformerna regel-, ram-, resultat- och 

målstyrning och vilka effekter dessa ger till skolan som organisation och institution.17 Under 

regelstyrningen får skolan, som institution, av staten direkta tydliga anvisningar och detaljerade 

regler i utbildningsuppdraget. I extremfall lämnas ingen öppning för självständiga handlingar 

av skolpersonal. En ramstyrning är mer knutet till innehållet i uppdraget. Staten har satt (yttre-

) ramar och ansvarsområden som inte får överskridas, ett decentraliserat inslag som ger skolans 

personal ett visst utrymme för egna och självständiga handlingar. Resultatstyrningen 

kännetecknas av att staten endast har makt över att formulera kriterier över kraven på resultat, 

ett utformat lägsta godtagbara standard, för det uppdrag som institutionen har. Det betyder att 

staten också har makten över kontrollapparaten som ser till att dessa minimikriterier hålls 

genom exempelvis nationella prov. Staten har möjlighet att sätta in lämpliga sanktionsmedel 

för att förbättra institutionens brister. Målstyrningen går ut på att skolan ska hålla statens 

angivna mål, där staten saknar verklig makt. Detta medför att varje enskild skola, som 

institution och organisation, kan tolka målen och omsätta det resultatet till den dagliga 

verksamheten på lämpligt vis, att sätta sina egna organisatoriska (inre-) ramar.18 

                                                 
14 Skolverket (2009); Jarl, M. och Rönnberg, L. (2010) s.29 
15 Hortlund, T. och Malmberg, K. (2014) s.113 
16 Ibid. s.134 
17 Berg, G. (2011) s.67 
18 Ibid. s.46 
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Styrningsformen sätter sedan en prägel skolledarskapet,19 vilket återkommer i kapitlet 

Pedagogiskt ledarskap i en skolkontext. Berg framställer sammankopplingar mellan skolan, 

som institution, och de föränderliga samhällsstrukturerna. Skolan formas under strukturer och 

maktförhållanden, både statens och skolans. Ett förstatligat samhälle kännetecknas av statens 

rättsuppfattningar och att staten dominerar samhället i stort. Medan en församhälleligad stat har 

en mer defensivt arbetande stat som lyssnar till samhällets impulser av mångfald och pluralism 

i rättsuppfattningar.20 Berg framhäver att dagens skola i huvudsak är centraliserad och 

resultatstyrd med en kontrollerande apparat vilket syns i bland annat kvalitetssystem, 

skolinspektioner och skolplikten.21 

 

          

 

 

    

 

 

 

 

Figur 1 Skolan som institution enligt Berg, G. (2011) s.46 

 

Det finns en skiljelinje mellan skolans uppdrag och samhälleliga effekt. Berg beskriver att 

skolan förser arbetsmarknaden med rätt utformad utbildning.22
 Samtidigt råder, i uppdraget att 

utbilda, en sorteringseffekt som kommer från skolans elevbedömning. Dessa bedömningar 

utgör sedan grunden för urval till högre utbildning och arbetsmarknad. Således kan 

sorteringseffekten leda till utslagning vilket detta examensarbete vill framhäva. Berg menar att 

                                                 
19 Berg, G. (2011) s.57 
20 Berg, G. (2003) s.132 
21 Ibid.; Skolplikt innebär att alla barn 7-16 år, bosatta i Sverige ska gå i skolan. Vårdnadshavare är ansvarig för 

att barn fullgör sin skolplikt. Skolan är ansvarig för att barn kan delta och anpassning av undervisningen. 
22 Berg, G. (2011) s.95 
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Förstatligat samhälle 
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den samhälleliga effekten av skolans arbete är exempelvis arbetskraftskvalificering samt 

sortering och förvaring av elever.  

 

Vidare belyser Jarl och Rönnberg andra effekterna kring skolans uppdrag och personal.23 

Skolan har ett viktigt samhällsuppdrag och en viktig roll i att forma samhällets medborgare. 

Samtidigt är skolan en politiskt styrd organisation innehållande personal som vill bestämma 

över verksamhet och över sina arbetsvillkor vilket skapar spänningar i det dagliga arbetet.24
 

Styrmedlet från staten är skolans kursplaner och genom styrmedlet kan attityder och kunskaper 

förändras i samhället. Jarl och Rönnberg lyfter samtidigt fram att läroplanernas mål är otydliga 

vilket både skapar ett möjligt tolkningsutrymme och som kan uppfattas som en obalans 

beträffande de fostrande och socialiserande delarna i uppdraget att utbilda.25
 Jarl och Rönnberg 

gör gällande att oklarheter kan ge oönskade effekter. De menar att när riktlinjer i system är få, 

blir det som kommer ut ur systemet viktigare att undersöka. Det ansvar och befogenheter som 

förflyttats till lägre nivåer än staten, gör att behovet på kontroll av de ansvariga ökar.26  

 

Det är Skolinspektionens uppgift att kontrollera skolan och ta emot anmälningar mot skolan. 

Skolinspektionen har noterat att sedan 2010 års skollag infördes är det samma problemområden 

som anmäls till Skolinspektionen, oavsett huvudmannaform: 27 

– arbetet med särskilt stöd     – anpassning av undervisning     – utveckling av verksamheten 

Här har Skolinspektionen möjligheter att utöva påtryckning mot huvudman genom beslut om 

vite.28
  

 

Grundskolan med internationella perspektiv 

En studie, Nonpersistent inequality in educational attainment: evidence from eight European 

countries, har jämfört utbildningssystem i Sverige och i sju andra europeiska länder. En av 

                                                 
23 Jarl, M. och Rönnberg, L. (2010)  
24 Ibid. s.86 
25 Ibid. s.91 

26 Ibid. s.171 

27 En huvudman ansvarar för skolväsendet vilken kan vara stat, landsting, kommun eller enskild.; 

Skolinspektionen (2014) 

28SFS 2010:800 26 kap. 27§ 
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slutsatserna är att det svenska skolsystemet har lyckats göra utbildningarna mer jämlika 

beträffande elevens bakgrund.29
 En annan slutsats är att Sverige har samma resultat som de 

andra europeiska länderna; högt utbildade föräldrar är de som lyckas bättre att ge barnen 

förutsättningar att nå måluppfyllelse än lågutbildade. 

 

En annan studie har synliggjort vad som utmärker ett framgångsrikt skolsystem, How the 

world´s most improved school systems keep getting better.30 Studien är en uppföljare på en 

tidigare studie, nu med 20 globalt spridda skolsystem som har genomgått reformer med mätbara 

elevresultat. Sverige ingår inte i studien. Slutsatsen är att skolans innehåll och dess lärprocesser 

är viktigast för att skapa framgång i elevresultatet. En annan slutsats är vikten av optimala 

övergångar mellan ledare, att skola in skolledare för att bibehålla ledarskapets kontinuitet. 

 

Åhman har skrivit en rapport som sätter den svenska skolans utveckling i ett större sammanhang 

och som ligger i linje med ovanstående slutsatser.31 I rapporten framkommer att faktorer såsom 

kommunaliseringen, fria skolval, resurser och förändringar av skolsystem och kursplaner, har 

haft viss inverkan på elevernas resultat. Det är inte skillnaden mellan skolsystem i länderna 

Sverige och exempelvis Finland som har betydelse utan det ligger i klassrummet. Det som har 

effekt på elevresultat är direkt riktade förändringar mot klassrummets processer. En annan 

slutsats är att det inte går att bevisa att elever som inte vet vad som förväntas av dem eller ser 

målet, inte växer av ökat ansvar utan blir passiva och desorienterade. Ur rapporten: 

 

”Men lägger vi samman det vi vet om den svenska skolans utveckling under de 

senaste decennierna med det vi vet om andra länder och om internationell 

forskning, så framstår den svenska utvecklingen som problematisk. Inte bara för att 

elevernas resultat försämras utan också för att uppgiften ur lärarens perspektiv har 

blivit mer konturlös. Statens vilja att lämna över administrativt ansvar till 

kommunerna och pedagogiskt ansvar till lärarna var inte att ta miste på. Men hur 

skulle tomrummet som staten lämnade efter sig fyllas? Var gick de nya 

                                                 
29 Breen, R. et.al (2009) 
30 Mourshed, M. et.al (2010) 
31 Åhman, J. (2011)  
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gränslinjerna mellan kommunens, skolledningens och den enskilda lärarens 

ansvar?”32 

 

3.1.2 Eleven i skolkontexten 

Elevens reglerade rättigheter 

I skollagen återfinns de tidigare beskrivna likvärdighet- och likabehandlingsprinciperna. Om 

en elev inte når kunskapskraven, har skolpersonalen en plikt att meddela detta till rektor.33 Då 

har eleven rätt till skyndsam hjälp i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Om eleven trots anpassningarna inte når kunskapskraven, har rektor ett ansvar 

i att skyndsamt utreda med hänsyn till elevens hela skolsituation, om eleven har behov av 

särskilt stöd. Där ska ett samråd ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart onödigt.34 Om 

utredningen visar att eleven äger rätt till ett särskilt stöd ska detta kopplas till ett åtgärdsprogram 

vilket ska synliggöra vilka behov som kräver stöd samt hur de ska tillgodoses och slutligen 

utvärderas. Vid utformningen av åtgärdsprogrammet har både elev och vårdnadshavare rätt att 

delta. Beslut om upprättande eller uteblivet åtgärdsprogram kan överklagas.35 I detta arbete har 

eleven rätt till ett inflytande som ska anpassas, stödjas och uppmuntras, allt efter ålder och 

mognad.36 Förutom detta har enskilda elever i behov, rätt till hjälp på sitt modersmål. Detta är 

ett pågående arbete som ska inledas i tidiga skolår.37 

 

En annan paragraf i skollagen reglerar elevens rätt att förbise enstaka kursmål.38 Skälet ska då 

vara att eleven har en funktionsnedsättning eller andra personliga förhållanden som utgör ett 

direkt hinder och inte är av tillfällig art. Paragrafens syfte är att skapa lika förutsättningar för 

de elever som annars inte skulle haft någon möjlighet att nå ett visst betyg samt att motverka 

eventuella negativa konsekvenser av egen funktionsnedsättning. 

 

                                                 
32 Åhman, J. (2011) s.13 

33 SFS 2010:800 3 kap. 8§ 

34 Elevhälsans insatser ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

kompetenser. Dessa ska verka för elevens utveckling mot kursmålen.; Skolverket (2014c) www.skolverket.se 

(2015-05-06)  
35 SFS 2010:800 3 kap. 9§ 
36 SFS 2010:800 4 kap. 9§ 
37 Skolverket (2009a) http://modersmal.skolverket.se (2015-05-06); SFS 2010:800 5 kap. 10§ 
38 SFS 2010:800 10 kap. 21§; Regeringens proposition 2009/10:165 s.735 

http://www.skolverket.se/
http://modersmal.skolverket.se/
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Särskilt stöd 

Det särskilda elevstödet har iakttagits med olika infallsvinklar. Ingestad drar slutsatser utifrån 

en långtidsstudie på stödåtgärder för elever med skolsvårigheter.39 En av slutsatserna är att 

stödinsatserna i högre grad är relaterade till annan problematik än egentliga 

inlärningssvårigheter. Skolans ökade ansvar för elevens enskilda kunskapsutveckling, har gett 

ett ökat intresse för biologiska förklaringar till skolsvårigheter. Ingestad lyfter fram att den 

pedagogiska professionaliteten riskerar att osynliggöras till förmån för annat såsom 

komplicerade relationer mellan professionella grupper eller frågor gällande beslut och ansvar. 

 

En annan ingångspunkt är själva utformningen av elevstödet, att den kan vara en ekonomisk 

fråga. Eriksson och Ek har utifrån en studie av kommunala resursfördelningssystem påvisat att 

ekonomiska resurser ofta går till högre klasser i grundskolan.40 Resurserna fördelas inte till de 

elever som faktiskt behöver dem samt att eleven ses som problemet, inte skolan. Vidare får den 

skolenhet resurser som statistiskt sett är i behov av resurser på grund av elevunderlaget. I 

studien framkom även att ett stort fokus ligger på att räkna fram varje elevs skolpeng och att 

det blir upp till varje skola och rektor att uppfylla skollagens krav. Eriksson och Ek understryker 

att skollagen uttrycker vikten av att identifiera och hjälpa elever i behov av extra stöd för 

måluppfyllelse samtidigt som resursfördelningen utgår från de anonyma statistiska 

sannolikheterna. Eriksson och Ek påtalar att det inte går att identifiera enskilda elever i behov 

via statistiken.41 

 

Delar av dessa slutsatser om elevstödet återfinns i Skolinspektionens senaste tillsyn av skolan.42 

Tillsynen har påvisat att skolpersonalen saknar kunskaper att hålla både det lagstadgade kravet 

om anpassad utbildning och att synliggöra elever i riskzonen. Därtill visade tillsynen att 

elevstödet i skolan inte kommer i tid, ibland är felaktigt eller otillräckligt samt skolans avsaknad 

av uppföljningar och synliggörande vad skolenheterna verkligen behöver. Enligt 

Skolinspektionen görs det för få uppföljningar för att se om åtgärderna varit de rätta. 

 

                                                 
39 Ingestad, G. (2006) 
40 Eriksson, E. och Ek, A-M. (2013)  
41 Ibid. s.12 

42Skolinspektionen (2012) 
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Ofullständigt grundskolebetyg 

Den elev som inte når måluppfyllelse i någon av grundskolans 17 kurser tilldelas ett 

ofullständigt betyg. I betygsstatistiken från Skolverket redovisas det ofullständiga 

grundskolebetyget enligt två kategorier: andel elever i % som ej uppnått kunskapskraven i ett 

ämne eller i minst två ämnen.43 Vårterminen 2014 var det 15,9 % elever ur kategori 2 vilket är 

en fortsatt negativ betygstrend.44 Ett nyanlänt barn saknar möjlighet att klara 

grundskoleutbildningen inom den tilltänka tidsramen vilket kan utgöra en vilseledande bild 

över antalet ofullständiga betyg på en skola. Det bör därmed nämnas den fortsatta ökningen av 

invandringen till Sverige av barn i åldern 0-17 år. År 2002 var antalet 15 867 och år 2012 var 

antalet 25 248.45  

 

Genom att använda ett annat statistiskt verktyg kan elevresultatet förändras för en skola. I 

Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser, SALSA, presenteras statistik satt i 

relation till bakgrundsfaktorer, exempelvis andelen nyanlända elever sedan fyra år och 

föräldrars utbildningsnivå.46 Detta betyder att en skolenhet kan genom SALSA uppvisa mycket 

goda elevresultat efter justering av bakgrundsfaktorer. 

 

Vidare kan elevers kunskapsnivåer hämtas från Programme for International Student 

Assessment, PISA. Den internationella undersökningen 2012 visade att de svenska eleverna har 

sämre resultat i skolan än tidigare mätning i samtliga delar; matematik, läsförståelse och 

naturvetenskap.47 Utmärkande i undersökningen var att pojkar och lågpresterande elever har 

sämre resultat i jämförelse med förra undersökningen 2009. Med elevresultaten från PISA 

påvisas att de svenska skolresultaten sjunker oavsett mätinstrument, med utgångspunkt i betyg 

eller kunskap. 

 

Efter PISA rapportens påvisade negativa elevresultat beställdes en ny rapport år 2015 av 

regeringen från samma organisation som hade utfört PISA-rapporten, Organisationen för 

                                                 
43 Skolverket (2014a) www.skolverket.se (2015-05-06) 
44 Skolverket (2014b) www.skolverket.se (2015-05-06) 
45 Raneke, A. (2013) www.scb.se (2015-05-06) 
46 Skolverket (2015) http://salsa.artisan.se (2015-05-06) 
47 Skolverket (2013) 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.scb.se/
http://salsa.artisan.se/
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ekonomiskt samarbete och utveckling.48 Nu med syftet att studera det svenska skolsystemet. 

Slutsatserna var negativa och samtidigt gavs förslag till förbättring eftersom Sveriges 

utbildningssystem behöver kraftiga förändringar för att bli bättre på utbildning. Ett av 

problemen är att lärarna har tappat i status och har blivit allt mer ifrågasatta. Studien visar att 

detta skulle kunna sitta samman med att utbildning av lärare sker på många håll, ett 

decentraliserat sätt. Finland, som i många fall anses vara ett föregångsland, har få 

utbildningsplatser och Sverige föreslås följa samma spår som ett sätt att komma till rätta med 

problemen i svenska skolan. En annan slutsats är att rektorskåren, och lärarkåren, behöver ett 

nytt nationellt institut som kan stärka kompetensen för att säkerställa en förbättring av elevernas 

betyg. 

 

Effekten av svenska och andra länders ofullständiga grundskolebetyg, är inte helt lätt att 

jämföra snarare en inkommensurabilitet. Vid kontakt med Eurydike framkommer att en 

jämförande konsekvensanalys är svår att göra mellan svenska betygssystemets effekt och de 

flesta av EU-länderna då skolsystemen och pedagogiska ledarskapet skiljer sig åt på flera 

punkter.49 Den svenska grundskolan löper under nio år och det är möjligt att lämna den med ett 

ofullständigt betyg vilket saknas direkt motstycke i andra EU-länder där en sammanhållen 

kortare skolgång är vanlig och samtliga elever når måluppfyllelse. Därtill den svenska 

variantens möjlighet med att komplettera genom den kommunala vuxenskolan vilket saknas i 

flera andra skolsystem.  

 

Risk och konsekvens 

Om måluppfyllelsen uteblir står eleven och föräldrar i fokus beträffande konsekvenser. 

Skolverkets studier visar att ansvaret för utbildningen har förflyttats, från skolan mot elev och 

vårdnadshavare.50 Eftersom lärarens arbete alltmer består av administration, information och 

instruktion snarare än elevhjälp, lämnas eleven mer ensam vilket leder till ett ökat egenansvar 

för eleven. Följden av detta är ett ökat föräldraansvar för utbildningen. I förlängningen betyder 

det att föräldrarnas egen utbildning och kulturella kapital får större betydelse för hur väl eleven 

klarar sig i skolan. Vinterek har studerat effekterna av skolans individualisering och lyfter fram 

                                                 
48 OECD (2015) 
49 Eurydike (2013) www.uhr.se (2015-05-06); Ett europeiskt nätverk som arbetar med information om EU-

ländernas utbildningssystem. 
50 Skolverket (2009) 

http://www.uhr.se/
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att ”det finns risk för att de resurssvaga elevernas utsatthet accentueras, när det skett en 

förskjutning från fokus på eleven som grupp till fokus på individen och från mål till 

procedurer.”51  

 

Rudvall och Dahl uttrycker andra risker och historiska perspektiv.52 De elever, vars föräldrar 

har låg skolbakgrund, får allt svårare att inte låta föräldrarnas utbildningsnivå gå i arv. Därtill 

har undervisningen påverkats av det förlorade extra stöd, som fanns innan resursbristen vid 

1990-talet. Rudvall och Dahl framhäver att detta är förknippat med den systematiska kontrollen 

av elevens prestationer snarare än att syna system. De framhåller att 1980 års läroplan beskriver 

något viktigt som saknar motstycke i nuvarande läroplaner: ”Om en elev får svårigheter i 

arbetet är det nödvändigt att först pröva om skolans arbetssätt kan ändras.”53  

 

Vidare Socialstyrelsens rapport år 2010 som har uppmärksammat barn under utsatta 

förhållanden kopplat till vikten av utbildning. Denna rapport särskiljer sig då den har samkörts 

med flera register, bland annat med resultat från mönstringen inför värnpliktstjänstgöring. 

Rapporten har ett längre tidsperspektiv med hjälp av tidigare rapporter och fokus på 2000talet. 

Ur rapporten framkommer internationell och svensk forskning som pekar på att den nuvarande 

kompensatoriska kraften är svag för de barn som har familjehemsvård vilket även gäller barnets 

utbildning. Detta ger ett ökat tryck på kommunerna att tillgodose barnens behov. Den generella 

slutsatsen i rapporten: 

 

”Om samhället vill förbättra framtidsutsikterna för utsatta barn är det sannolikt 

nödvändigt att ge dem ett kraftfullt stöd under skolgången. Rimligtvis är 

skolmisslyckande en faktor som kan påverkas, i motsats till exempelvis kön eller 

erfarenheter från tidig barndom. Det är troligen inte realistiskt att socialt utsatta 

barn genom interventioner ska nå samma medelbetyg som ett landsgenomsnitt av 

jämnåriga, men den mycket höga förekomsten av låga eller ofullständiga betyg kan 

knappast vara ödesbestämd.”54 

                                                 
51 Vinterek, M. (2006) s.7 
52 Rudvall, G. och Dahl, K. (2001) 
53 Ibid. s.108 
54 Socialstyrelsen (2010) s.259 
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Vidare är en ansökan till gymnasium sammanhängande med poängen på betyget från 

grundskolenivå. Regeln är att betyget på varje grundskolekurs ger ett visst antal poäng, A till E 

i fallande poängskala.55 I praktiken betyder detta att höga grundskolebetyg öppnar för 

möjligheten till en start på efterfrågade gymnasielinjer. En tillkommen regel är att från 

vårterminen 2014 får de elever, som frivilligt har läst ytterligare ett språk i grundskolan, extra 

poäng vid ansökan till gymnasiet. Konsekvensen blir högre poäng för vissa elever som därmed 

får tillgång till ett större utbildningsutbud.56 Efter avslutad grundskola är möjligheten begränsad 

att läsa ämnen såsom musik eller idrott och hälsa eftersom varje kommun endast är skyldig att 

erbjuda studier för kärnämnena, oavsett elevens ålder.57 Efter regeländringar i gymnasiets 

utformning krävs idag åtta avslutade och betygssatta kurser på grundskolenivå för ansökan till 

gymnasieskolans yrkesprogram vilket automatiskt inte ger behörighet för vidarestudier på 

högskolan. För ansökan till gymnasiets högskoleförberedande program58 krävs 12 avslutade 

kurser på grundskolenivå. Detta kan förändras beroende på söktryck till enskilda 

gymnasielinjer. Kärnämnena svenska, engelska och matematik, ger en grundläggande 

behörighet vid båda programformerna.  

 

I den tidigare nämnda rapporten från Socialstyrelsen framkommer andra konsekvenser av ett 

ofullständigt betyg.59 I rapporten redogörs för att ju tidigare en utbildningskedja bryts desto 

sämre blir framtidsutsikterna och sambandet är starkt mellan individens socioekonomiska 

bakgrund och grundskolebetyget. Slutsatsen är att de elever som lämnar grundskolan med 

ofullständiga betyg löper kraftigt förhöjda risker för framtida psykosociala problem. ”Den 

sammanfattande slutsatsen är att när betygen i årskurs 9 väl är satta spelar övriga 

bakgrundsfaktorer mindre roll för sannolikheten att studera vidare.”60 Rapporten belyser 

tidigare forskning som visar att dåliga resultat har samband med flera underliggande faktorer 

som är individ-, familje- eller skolrelaterade. ”Dåliga kognitiva testresultat för barn som haft 

sin tidiga barndom i socialt utsatta miljöer bör således inte slentrianmässigt förklaras med 

genetiska faktorer.”61 Vidare ”Låga/ofullständiga betyg var den starkaste riskfaktorn för 

                                                 
55 www.gymnasium.se – en söktjänst för gymnasiet; Inträdeskrav till gymnasiet, skolstart före 20 års ålder. 
56 Skolverket (2014a) www.skolverket.se (2015-05-06); Centrala Studiestöds Nämnden (2015) www.csn.se 

(2015-05-06) 
57 SFS 2010:800 20 kap. 10§ 
58 Så kallade nationella program. 
59 Socialstyrelsen (2010) kap.7 
60 Ibid. s.237 
61 Ibid. s.243 

http://www.skolverket.se/
http://www.csn.se/
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framtida ogynnsamma utfall i kapitlets analyser. Omvänt var frånvaro av skolmisslyckande den 

starkaste skyddande faktorn.”62 Dessa slutsatser återkommer specifikt i en amerikansk studie, 

som förvisso gjorts i en annan skol- och samhällskontext, men som kan belysa att detta inte är 

ett svenskt fenomen. Studien påvisar att den utsatthet som barn i samhällsvård eller 

återkommande behov av ekonomiskt stöd även kan sammankopplas med skolan. Genom en 

utbildning ges utsatta barn bättre möjligheter i livet.63  

 

Dessa socioekonomiska konsekvenser återfinns i en annan studie. Nilsson och Nilsson-

Lundmark har studerat de konsekvenser som följer individer med diagnosen adhd64 vid 

utebliven insats.65 Studien påvisar att i det sämsta fallet blir kostnaderna det dubbla vid åldern 

7 till 19 år. Nilsson och Nilsson-Lundmark lyfter fram angelägenheten för denna elevkategori 

och att tidiga insatser kostar mindre än sena insatser. De betonar att de verkliga omkostnaderna 

är dolda eftersom flera aktörer betalar för barnet. 

 

Vidare har kritik framkommit mot skolan ur elevernas egna erfarenheter från grundskolan. 

Hansson har genom intervjuer med gymnasieelever synliggjort effekter av deras negativa 

erfarenheter från grundskolan.66 En slutsats är att detta leder till en negativ självbild både som 

elev och i relation till eget lärande som får ytterligare konsekvenser. Eftersom det i det närmaste 

är omöjligt att få ett arbete efter grundskolan är en elev med ett ofullständigt grundskolebetyg 

hänvisad till lämplig ledig plats på gymnasiet. Denna skolform har i sin tur har en utmaning i 

att möta dessa elever som lärande individer. Hansson konstaterar att ”skolan som social arena 

befäster och förstärker negativa självbilder och stämplar eleverna i den aktuella studien som 

avvikande.”67 

 

Sjöstrand har genom en intervjustudie med vuxenstuderande lyft fram vuxnas erfarenheter av 

grundskoletiden.68 Studien visar att vuxenskolan är bättre på att tillgodose en inkluderande 

lärmiljö som leder till förutsättningar att lyckas i skolan. Genom sin erfarenhet har de vuxna 

                                                 
62 Socialstyrelsen (2010) s.259 
63 Sheeny, A.M. et.al (2001) www.nrcyd.ou.edu (2015-05-06) 
64 Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
65 Nilsson, I. och Nilsson-Lundmark, E. (2013)  
66 Hansson, A. (2012) 
67 Ibid. s.41 
68 Sjöstrand, L. (2014)  

http://www.nrcyd.ou.edu/
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även funnit lärstrategier som gör att de lyckas med studierna. Samtidigt som deras negativa 

erfarenhet av skolan bland annat har resulterat i ekonomiska svårigheter, bristande självkänsla, 

känslor av misslyckande och avsaknad av elevinflytande. Sjöstrand slår fast att vuxenskolans 

personal agerar utifrån vetskapen att skolan är de vuxnas sista chans till utbildning vilket ger 

en pedagogik som leder till lyckade resultat. Sjöstrand hävdar att om resurser och hjälp kom i 

tidigare år skulle inte vuxna behöva studera på grundläggande nivå.69 

 

3.1.3 Sammanfattning  

Den obligatoriska grundskolan utför uppdraget att utbilda på grundläggande nivå som 

institution och organisation och syftar till nästa nivå gymnasiet. Staten sätter reglerna, de yttre 

ramarna, i uppdraget för hur och vad institutionen ska utföra i att utbilda barn. Därmed är det 

staten som har rätten att kontrollera att institutionen håller minimikraven genom kontroller, 

exempelvis nationella prov och att ta till sanktioner om så inte sker. Skolan, som organisation, 

kan sedan tolka reglerna och omsätta dem, ett skapande av de inre ramarna, till för skolenheten 

lämplig verksamhet. Genom skolans verksamhetsformer ställs ett ökat krav på samtlig personal 

som arbetar med undervisning. Vidare styrs grundskolan av regel-, ram-, resultat- och 

målstyrning som följer med samhällsförändringar vilket leder till olika former av konsekvenser 

för skolpersonal och elever. Styrningsformerna får sedan effekter för pedagogiska ledare i 

skolkontexten, se nästa avsnitt Pedagogiskt ledarskap i en skolkontext. Att realisera de satta 

direktiven till grundutbildningen har således blivit mer komplext, om än med risk att 

reproducera tidigare metoder. Samtidigt är regelverket tolkbart och skolan som organisation får 

på så vis möjlighet till att skapa ett handlingsutrymme.  

 

För eleven ska principerna om likvärdighet och likabehandling garantera att en kompensatorisk 

utbildning ges, oavsett skolform. För enskilda elever är föräldrars utbildningsnivå av betydelse 

där skolan ska arbeta kompensatoriskt för att utöka elevens möjligheter till högre utbildning. 

Vidare de flertalet reglerade elevrättigheterna som ska säkerställa att elever i behov når 

grundskolans kursmål. Särskilt stöd, rätten till modersmålshjälp eller att vissa kursmål ska 

kunna utgå, är exempel på detta. Där behövs fler uppföljningar för att trygga det rätta stödet för 

varje elev samtidigt som det inte är självklart att förklaringen till skolsvårigheterna finns hos 

eleven.  

                                                 
69 Sjöstrand, L. (2014) s.25, 31 
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Vidare kan elevresultaten mätas på olika sätt. Om skolenheten har ett stort antal nyanlända 

elever, kan betygsstatistiken vara vilseledande då dessa elever har sämre eller obefintliga 

möjligheter till att nå grundskolans alla kursmål under avsatt tid. Med mätinstrumentet SALSA 

kan en skolenhet uppvisa goda elevresultat efter justering av faktorer såsom antalet nyanlända 

elever.  

 

Ovan har framgått att en tidig hjälp till eleven är viktig för att förhindra negativa utvecklingar 

som kan leda till konsekvenser för eleven och samhället längre fram. Där ett av det bästa sätten 

att skydda och hjälpa, särskilt de utsatta barnen, är att möjliggöra ett fullständigt betyg från 

grundskolan. 

 

Figur 2 Det svenska utbildningssystemet (tillgängligt www.skolverket.se) 
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3.1.4 Pedagogiskt ledarskap i skolkontexten 

I spannet mellan ekonomi och skolans uppdrag urskiljer sig en annan form av ledarskap som 

ska verka i både institution och organisation. Skolverket beskriver detta som en dubbelstyrning 

då rektorn är ekonomiskt ansvarig och ska hålla sig inom skollagens ramar samt vara 

personalchef.70 Samtidigt har rektorerna ett ansvar för elevernas resultat, skolans 

måluppfyllelse och lärarnas kompetensutveckling, enligt skollagen. Sammantaget leder 

styrningen till att rektorerna får ett komplext dagligt arbete med krav från flera håll med ett 

handlingsutrymme som ständigt minskar. Enligt Skolverket är ett ledarskap i skolan, som får 

fram höga resultat i kunskapsmål, kännetecknat av struktur och kultur.  

 

Jarl och Rönnberg tydliggör andra effekter av rektorns dubbla uppdragsgivare.71 De menar att 

rektorns dilemma är hur prioriteringar ska göras mellan det statliga uppdraget att utföra 

utbildning och den kommunala arbetsuppgiften att hålla en budget. Där kläms rektorn mellan 

dessa olika förväntningar. Detta bekräftas bland annat i en fallstudie av rektorer gjord av 

Eriksson och Mikaelson.72 Där framkommer att rektorerna vill fördela resurser och skapa 

förutsättningar men begränsas i sitt arbete att vara pedagogisk ledare som en konsekvens av 

ekonomiska begränsningar.   

 

Synen på rektorn som ekonomiskt ansvarig har förändrats över tid. 1996 lyfte Falkner fram 

fördelen med kommunaliseringen för rektorerna och anser att deras position stärktes med bland 

annat ekonomiska befogenheter vilket gav en högre status för rektorerna.73 I nutid beskriver 

Nihlfors och Johansson att rektorerna uppfattar en begränsning i ekonomiska befogenheter av 

lokalpolitikernas styrning.74 Nestor och Svedberg går ännu längre utifrån resultaten i sin 

fallstudie av skolchefer, rektorns överordnande.75 I deras studie framträder vikten av att hålla 

budget som något av en hederssak. Genom att vara ohörsam eller överskrida budget riskerar 

rektorn, eller skolchefen, att förlora sin tjänst.  

 

                                                 
70 SFS 210:800 2 kap. 3§; Heldmark, T. (2011) 
71 Jarl, M. och Rönnberg, L. (2010) s.154 
72 Eriksson, A. och Mikaelson, E. (2011) 
73 Falkner, K. (1996) s.35 
74 Nihlfors, E. och Johansson, O. (2013) 
75 Nestor, B. och Svedberg, L. (2014) s.67 
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I Skolinspektionens rapporter från 2012 och 2014 synliggörs vilket tryck det komplexa arbetet 

ger rektorn.76 Rapporterna visar att flertalet rektorer brister i det systematiska kvalitetsarbetet 

vilket bland annat gäller analyser och prioriteringar för att förbättra elevernas resultat. En annan 

studie av Skolverket påvisar att elevresultatet är indirekt beroende av faktorer såsom 

organisationen av undervisning och skolledning. Att som ledare gynna arbetsprocesser i det 

dagliga arbetet, är det som leder till att eleverna lyckas i skolan.77 

 

Komplexiteten i rektorns arbetsuppgifter förstärks ytterligare med uppgiften att vara länken 

mellan olika aktörer samt hur framgångsrikt ledarskap en rektor kan bedriva det arbetet. 

Nihlfors och Johansson påvisar faktorer kring rektorernas olika möjligheter träffande 

befogenheter och förutsättningar.78 De flesta rektorer verkar i små kommuner med ofta få 

resurser, det kan finnas olika nivåer av motivation som närsamhället har för hur viktiga studier 

är eller skolans ekonomiska stöd kan ha betydelse. Detta betyder att rektorn behöver skaffa sig 

legitimiteten att ha åsikter om undervisningen för resultatets skull. Nihlfors och Johansson 

slutsats är att det behövs en tydlighet i hela styrkedjan beträffande befogenheter och ansvar för 

att kunna bygga förtroenden. Detta kommer att leda till att rektorns handlingsutrymme stärks.79 

Ytterligare slutsatser är att det finns ett stort glapp mellan beslutande i kommunen och skolan 

där kommunens tvivel på rektorerna sänker legitimiteten. Nihlfors och Johansson hävdar att en 

rektor har rätt att forma sin organisation fast inte de rätta befogenheterna att göra detta. 

 

Åhman har synliggjort detta glapp i en rapport.80 Åhman hävdar att i ett skolsystem bör det 

klargöras aktörernas uppgifter och skapa struktur med tydliga mål. Om detta fungerar kan 

friheten vidgas, plats för lokalt experimenterande skapas och överlåta utvärderingsansvaret i 

hög grad till lärarna. ”Det sista steget förutsätter både ett ömsesidigt förtroende mellan lärarna 

och politikerna och en bred samsyn i samhället om i vilken riktning skolan bör utvecklas. Detta 

har funnits i Finland men saknats i Sverige.”81 

 

                                                 
76 Skolinspektionen (2012) 
77 Skolverket (2009) s.250 
78 Nihlfors, E. och Johansson, O. (2013) 
79 Ibid. s.57 
80 Åhman, J. (2011) 
81 Ibid. s.67 
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Rektorns länkarbete med andra aktörer har iakttagits i flera studier. Skolverket framhäver detta 

som påverkansbara orsaker, processrelaterade faktorer, till icke uppnådda måluppfyllelser.82 

Det finns både viktiga och möjliga relationer att använda för att leda mot positiva elevresultat 

såsom relationer mellan personal, föräldrar och elever, anpassning till elevers förutsättningar 

och behov, ambitioner och resultatförväntan och kompetensutveckling av lärare.83 

 

Rätt agerande i länkarbetet kan betänkas utifrån normer. Leo har i en studie sökt vilka efter 

rektorernas normer.84 Studien visar att det saknas tydliga tecken på vilka normer som gäller för 

rektorer. De har oftast varit lärare tidigare vilka har tydliga normer inom vissa områden. Detta 

leder till att goda exempel saknas på vad rektorer gör och förblir något som inte kan 

reproduceras vidare. Vidare visar studien att rektorn påverkas i hög grad av lärarnas 

förväntningar, i mindre grad av elevernas. Rektorn bör bli medveten om att det kan ske ett 

byggande av normer som gagnar personal mer än elever för genom medvetenheten uppstår 

möjligheten att kunna motverka. Att synliggöra rektorernas normer kan vara att kartlägga var 

och hur rektorernas handlingar sker. På så vis kan normerna för en bra rektor komma fram 

vilket i förlängningen stödjer rektorn i sitt arbete. Leos ytterligare slutsats är att rektorn bör ha 

självkännedom vilket är starkt förknippat med vikten av att reflektera. 

 

Vid en återblick till tiden för kommunaliseringen urskiljs konsekvenser beträffande rektorers 

arbetsuppgifter och möjligheterna att påverka. Persson och Persson menar att övergången från 

regelstyrning till målstyrning har gett skolan influenser från företagsvärlden.85 Rektors 

förändrade förutsättningar leder till en starkare betoning på ledarskap och kontroll på ekonomi, 

konkurrens och resultat, allmänt kallat New Public Management (NPM). Enligt Persson och 

Persson är konsekvensen av detta är ett förlorat fokus på vad skolan egentligen ska göra. De 

framhåller att det är ledorden mandat och legitimitet som behövs för ett framgångsrikt 

skolutvecklingsarbete.86 

 

                                                 
82 Skolverket (2009) 
83 Skolverket (2011) www.skolverket.se (2015-05-06) 
84 Leo, U. (2010) 
85 Persson, B. och Persson, E. (2012) 
86 Ibid. s.167 

http://www.skolverket.se/
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Sahlin-Andersson har gjort en kritisk analys av NPM och menar att NPM kan ses som en trend 

och ett kluster av idéer snarare än en reform.87 NPM är ett globalt fenomen som finns oavsett 

miljö och uppstår högst troligt i kommunikationen mellan dem som skapar reformationer.88 De 

första länder som omnämns beträffande NPM är Storbritannien, Nya Zeeland, Australien och 

viss mån USA, där Sverige påvisas ha likheter med Nya Zeeland. Sahlin-Andersson menar att 

då NPM behöver betraktas i den kontext som den verkar i, är NPM olämplig under svenska 

förhållanden eftersom dessa två länders kontexter inte är jämförbara. 

 

Det finns ytterligare uttryck för tveksamheter för om NPM är passande för skolkontexten. 

Considine ifrågasätter om NPM verkligen är rimlig att använda i offentlig verksamhet89 då den 

inte skall drivas i vinstsyfte. Considine menar att skolan heller inte kan förändras genom att 

använda den privata sektorns metoder.90   

 

Vidare kan ett pedagogiskt ledarskap i en skolkontext synliggöras genom att särskilja på 

ansvarsområdena resultat och verksamhet. Berg lyfter fram rektorns olika arbetsfält för att 

beskriva skolledarskapets komplexitet, se tabell 1.91 Den pedagogiska ledaren måste förvalta 

utbildningsuppdraget genom att förhålla sig till ramar och förutsättningar samt behålla en 

position som auktoritet. Då skolan är centralstyrd, beträffande resultaten, blir anpassningen inte 

lätt till lokala villkor. Berg framför att för att förstå rektorns arbetssituation blir det nödvändigt 

att relatera till synen på skolan som en institution med fastställda normer och betingelser som 

handlandet och handlingar bottnar i, tillsammans med skolan som organisationsform.92  

 

 

 

 

 

                                                 
87 Sahlin-Andersson, K. (2000) 
88 Ibid s.2 
89 En samling aktiviteter i en organisation (företag, förvaltning, förening) som ger ett visst resultat. 
90 Considine, M. (2005) s.168 
91 Berg, G. (2011) s.163 
92 Ibid. s.167 
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Tabell 1 Skolledarskapets komplexitet enligt Berg G. (2011, s166) 

NIVÅ REKTOR SOM 

RESULTATANSVARIG 

REKTOR SOM 

VERKSAMHETSANSVARIG 

Ramar och förutsättningar yttre effektivitet: fokus på mål/utfall 

legalitet 

att göra rätt saker 

inre effektivitet inriktning på process 

legitimitet 

att göra saker riktigt 

Innehåll mottagare av styrning 

förvaltar uppdrag 

position som auktoritär 

gränsbevakande chef 

utövare av ledning 

genomför uppgifter 

roll som auktoritativ 

frirumsuppmuntrande ledare 

Professionella identiteten förvaltare av chefskap i kombination med pedagogiskt ledarskap 

 

rektor som organisationsbyggare innebärande utmaning av förekommande 

osynliga kontrakt 

 

Vidare beskriver Berg skolledarens professionella beståndsdelar i förhållande till olika 

skolinstitutionella strukturer.93 Berg klargör att rektorn är verksamhetsansvarig och ansvarig 

för att eleverna når målen. Kårandan, en delmängd i en ledarkultur, är att på skoljuridikens och 

kontrollapparatens villkor använda tillgängligt frirum för att bedriva undervisning. Rektorns 

arbetssituation påverkas eftersom skolan inom ramen för ett styrsystem är dominerat av 

centraliserad resultatstyrning. Sammantaget leder detta till att rektorn behöver en kunskapsbas 

av bland annat skoljuridik, ekonomi, uppföljningssystem och kvalitetsutveckling.94 

 

3.1.5 Sammanfattning  

Nedan visade illustration påvisar ledarskapsnivåerna och skolans verksamhet. Nivåerna och 

skolans utformning, som institution och organisation, utgör den del av komplexitet som den 

pedagogiska ledaren sedan ska utföra sina dagliga arbetsuppgifter inom. 

                                                 
93 Berg, G. (2010) s.55 
94 Berg, G. (2003) s.201 
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Figur 3 Skolan, ledarskap och utformning 

 

I ovanstående avsnitt om pedagogiskt ledarskap i skolkontexten beskrivs att det finns olika 

tolkningar och utgångspunkter för vad det kan innebära att inneha denna befattning. Det har 

framkommit att det gäller för en pedagogisk ledare i en skolkontext att med kvalitetskrav ha 

förmågorna att reflektera över bästa möjliga skolutveckling, pedagogiskt fördela och leda rätt 

och göra rätt saker på rätt sätt, i rätt tid. Skolans ledare ska se till att organisationen följer 

lagtexten och har samtidigt vissa möjligheter att tolka regelverket och skapa ett 

handlingsutrymme. Det har framgått ovan att NPM kan ifrågasättas som skolans bärande idé 

och att utveckling och utvärdering kan skapa en bättre skola.  

 

Vidare bör ledaren klara att hålla skolans budget annars riskeras olika former av konsekvenser. 

Men då skolkontexterna ofrånkomligt skiljer sig åt, leder detta till olika förutsättningar för 

ledarna. Frågan hur en pedagogisk ledare främst bör och kan agera, är något av kärnan i 

problematiken som denna uppsats vill påvisa.  
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3.2 Problemformulering 

Grundskolan är en nioårig obligatorisk institution där ungdomars förmågor bedöms i ett antal 

ämnen och tilldelas ett visst slutbetyg. Förutsättningen för att klara måluppfyllelse kan vara ett 

erhållet extra stöd för enskilda elever. Om pengar är det som krävs för att anordna stödet kan 

effekten bli att elever i behov av stöd blir utan eftersom ekonomiska resurser sällan sammanförs 

med skolresultat. 

 

I dagsläget råder en fortsatt negativ betygstrend med konsekvenser för både elev och samhälle. 

Ofullständiga betyg ger ett lägre antal poäng inför ansökan till gymnasium. Det är svårt att 

göras fullständigt i efterhand då varje kommun endast är skyldig att anordna studier för 

kärnämnen. I förlängningen betyder detta ett minskat utbildningsutbud för individen och en 

samhällskostnad. Om grundskolan inte ser till att eleven når fullständig måluppfyllelse, kan den 

negativa känslan ta överhanden och försvåra det livslånga lärandet och i sämsta fall leda till 

prekariatets tillhörighet. 

 

Grundskolan står under ständig bevakning både från media, den egna personalen, skolbarnens 

föräldrar och forskningen. De ständigt sjunkande elevresultaten gör att läget börjar bli allt mer 

krisartat. Vad som ska till och hur det ska gå till, är viktiga frågor. I ivern att försöka vända 

negativa trender förefaller kritikerna glömma bort att skolan har en egen stark kultur som följer 

med samhällets strömningar. Genom att belysa vilka kulturer som råder skulle verklig 

skolutveckling kunna förändra negativa betygsresultat.  

 

Det är den pedagogiska ledaren, rektorn, som är både resultat- och verksamhetsansvarig för 

skolan. Trots riktad uppmärksamhet mot möjligheterna att kunna förändra betygsresultaten, 

sjunker grundskoleresultaten. Vilken uppfattningar råder bland rektorerna? Ser rektorerna 

elevresultaten men saknar former för att åtgärda detta? Vilken form av professionalitet finns 

bakom ett ofullständigt betyg? 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

För att försöka förstå, betrakta och närmare synliggöra det pedagogiska ledarskapet och svara 

på frågeställningarna har respondenternas utsagor analyserats med Gunnar Bergs beskrivning 

av kulturanalys. Denna kulturanalysmetod synliggör formen av skolkultur och ger en anvisning 

om nivån av professionalitet i ledaryrket. Utgångspunkten är ramfaktorteorin vilken sedan 

kopplas till Bergs kulturanalysmetod som kan ses stå i släktskap till ramfaktorteorin. 

 

Skolan har, som institution, olika ramar att förhålla sig till i uppdraget att utbilda elever. Inom 

dessa ramar sker olika former av processer. I detta markeras skolans uppdrag i olika 

proportioner av regel-, ram-, resultat- och målstyrning, se Bergs tidigare beskrivning sidan 10 

och 11.95 Med detta utgångsläge är ramfaktorteorin det första att förhålla sig till för att betrakta 

och förstå ledarskapets arbetsförutsättningar kring elevens ofullständiga betyg. 

 

Dahllöf publicerade teorier kring utbildningsprocesser i skolan redan år 1967 och anses vara en 

av skaparna av ramfaktorteorin.96 Kortfattat angriper ramfaktorteorin skolan som institution och 

förtydligar att formulering och realisering har olika arenor. Formuleringen sker på statlig nivå 

och realiseringen sker i skolorna. Yttre ramen är det regelverk som institutionen ska förhålla 

sig till. Dahllöf menade att det finns processvariabler som läraren inte kan påverka och som 

inverkar på lärarens handlingsutrymme, exempelvis tiden. Dahllöf hävdade att vid vetskapen 

om ramarna kan man högst troligt förutsäga vilka processer som inte kan uppträda.97  

 

Lundgren vidareutvecklade ramfaktorteorin och ansåg att ramfaktorteorin utvecklades ”under 

lång tid utifrån frågor om likvärdighet och skoldifferentiering och den påvisar styrningen av 

vad som kommer ut av utbildningen.”98 Sammantaget gäller att skolenhetens ramar ger vissa 

förutsättningar till lärprocessernas former som sedan leder till ett visst elevresultat. Lundgren 

förtydligade att ramarna måste anpassas för att göra det tydligt formulerade processmålet 

möjligt.  

 

                                                 
95 Berg, G. (2011) s.57 
96 Dahllöf, U. (1999) 
97 Ibid.; Gustavsson, C. och Selander, S. (1999) s.14 
98 Lundgren, U. (1999); Ibid s.36 
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Vidare de yttre och inre ramarnas betydelse för skolan som organisation och Gunnar Bergs 

uttryck för begreppet frirum. Skolan, som institution, är formellt styrd av yttre ramar vilka är 

styrdokument,99 statliga och kommunala regler. De yttre ramarna betraktas som fasta ramar av 

rätts- och moralnormer vilka grundas av, över tid, förändringsbara normer. De yttre ramarna 

gäller även informella faktorer såsom skolans egen historia eller samhälleliga kontext. 

Resultatet blir att de institutionella restriktionerna kan förändras och därmed förändras även 

spelreglerna för skolpersonalen. Skolan, som organisation, kan därtill begränsas av de yttre 

ramarna, de institutionella ramarna.100 Skolan har således institutionella befogenheter som kan 

ses som statliga instruktioner om vad som ska utmärka den institutionella processen av 

implementeringar. Där den institutionella strukturen sätter gränser för beredskapen hos 

aktörerna i organisationen. 101 

 

Berg beskriver att innanför den yttre ramen skapar huvudmännen organisationer och arrangerar 

sina egna ramar där exempelvis målbeskrivningar tydliggör avsikten med en organisation.102 

Ett sätt att synliggöra de inre ramarna kan vara att studera hur skolenheten arbetar kring ett 

utvalt ämnesområde i relation till styrdokumenten, den yttre ramen. Genom att den pedagogiska 

ledaren uppfattar både de inre och yttre ramarna följer kunskaper om ett möjligt frirum som 

möjliggör förflyttningar av gränser i en organisation.103 Frirummet utgår således från de 

kulturer som finns i en skolas vardagliga arbete. Enligt Berg är att studera och synliggöra den 

inre ramen, en möjlighet att upptäcka nuläget och utvecklingspotential. En verklig 

skolutveckling är att synliggöra och erövra frirummet för elevernas bästa och att våga förändra 

och ifrågasätta.104
  

 

Vidare beskriver Berg att pedagogiskt ledarskap är att ”//..erövra det frirum som ”blir över” 

när det förvaltande chefskapet ”gjort sitt.”105 Detta kräver en professionalism som klarar att 

                                                 
99 Programmål, kursplaner och betygskriterier 
100 Berg, G. (2011) 
101 Berg, G. (2003); Berg, G. (2011) s.182 
102 Berg, G. (2003) s.33 
103 Ibid. s.32 
104 Ibid. s.36, 37, 59; Berg, G. (2011) s.180 
105 Berg, G. (2011) s.154 
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beakta institutionella och organisatoriska faktorer vid beslutsfattande.106 

 

Figur 4 Frirummet enligt G. Berg107 

 

Vidare är frirummet sammankopplat med olika former av villkor. Linde lyfter fram att staten 

och styrningen utgör en del av villkoren för handlingsutrymmet.108 Dessa villkor kommer från 

styrdokumenten och delas in i subjektiva; det jag upplever att jag har och objektiva; det faktiska 

utrymmet, det du verkligen kan göra. Linde hävdar att genom att tillgodogöra sig mer 

kunskaper, är det möjlig att utöka handlingsalternativen och på så vis kan villkoren förändras.  

 

Att sedan synliggöra frirum, kan vara komplicerat. Bumbar och Zero har påvisat i en studie att 

lärare fick frirummet som inlagd tid i arbetsschemat för att hjälpa elever i behov.109 I denna 

studie framkom att lärarna ansåg att frirummet var bra för att ge extra stöd vid behov samtidigt 

var det oklart för personalen vad frirummet betyder. Studien visade att de flesta lärarna, som 

hade frirum i sin tjänst, var missnöjda med detta. Skälen var flera, tiden som gick till att 

vikariera för varandra vid sjukdom, lärarna upplevde ett merarbete och andra åtaganden fick stå 

åt sidan. Bumbar och Zero drar slutsatsen att frirummet hade utvecklats som en form av 

alternativ skolkultur.  

 

 

                                                 
106 Berg, G. (2003) s.54 
107 Berg, G. (2015) www.lh.umu.se (2015-05-06) 
108 Linde, G. (2006)  
109 Bumbar, M. och Zero, D. (2007) 

http://www.lh.umu.se/
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4.1 Bergs kulturanalysmetod 

Ovan beskrivna ramfaktorteori förenas med Gunnar Bergs kulturanalysmetod. En modell vars 

intention är att komma åt skolutveckling genom grunderna att skolan skapar kulturer, 

livsmönster, i undervisningen och i samverkan.110 Genom att använda Bergs nedan beskrivna 

analysmetod på de pedagogiska ledarnas utsagor om ofullständiga grundskolebetyg, skapas 

möjlighet att synliggöra den professionella nivån på de pedagogiska ledarna och frirummet. 

Enligt Berg är det möjligt att synliggöra skolans aktörsberedskap och maktintressen genom att 

utföra analys på utsagor som bör komma från en öppen intervju.111  

 

Berg skildrar en skolutvecklande arbetsmetod där kulturanalys och dokumentanalys är 

grundunderlaget för bedömning av nuläge och färdriktning.112 Det första momentet är att 

skolpersonalen utser en utvecklingsgrupp som genomför en kulturanalys på skolan för att kunna 

ta fram idéer till utvecklingsområden. Ett sätt att göra detta är att be personal skriva ett brev och 

besvara en allmänt öppen fråga som exempelvis Hur upplever du arbetsförhållandena på din 

arbetsplats?113 När brevsvaren inkommit sorteras utsagorna i breven ned och analyseras för att 

få fram lämpliga utvecklingsområden. Nästa steg är att ta fram förslag till utvecklingsområden 

och på remiss skicka dem till exempelvis arbetslag. Därefter tas en slutversion av 

utvecklingsarbetet fram som sedan presenteras för lämplig målgrupp såsom skolpersonal eller 

andra. Detta är arbete som bör ta tid, två år nämns, för att få bästa möjliga förankring hos 

berörda parter och uppfattas som ett hållbart skolutvecklingsarbete, inte ett projektarbete.114 

 

När ett utvecklingsområde har identifierats, studeras hur organisationen arbetar kring det 

utvalda ämnesområdet i relation till styrdokumenten. Detta görs genom att närmare studera vad 

styrdokumenten säger om det utvalda utvecklingsområdet, en så kallad dokumentanalys. 

Kulturanalysen ger således en begränsning av dokumentanalysen.  

 

I denna studie har en särskild del, metoden att sortera utsagor, ur Bergs kulturanalysmetod 

använts till att analysera det empiriska materialet med. Berg lyfter fram att skolan består av mer 

                                                 
110 Berg, G. (2011) 
111 Berg, G. (2003) 
112 Ibid. 
113 Berg, G. (2011) 
114 Ibid. s.62 
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eller mindre starka professionella grupper som ska verkställa statens direktiv. De dagliga 

beslutens art kräver olika former av synliga kunskaper och ett relativt självständigt sätt att kunna 

tolka och uppfatta.115 Efter utveckling av andra forskningsresultat, har Berg kommit fram till 

att en kåranda speglas i kvalitativa skalor som ger uppmärksamheten till en dimension.116 Berg 

framhäver att tre skalor klargör professionaliteten i ett yrke där människor hanteras vilket är 

sammankopplat med uppdraget att utbilda samt förhållandet mellan beslutsfattare och 

verkställare.117 Genom att sortera ner och mäta utsagor mellan ytterligheter i tre skalor 

synliggörs ledarkulturen och den professionella yrkesnivån på den pedagogiska ledaren. De tre 

skalorna: 

Samverkan som spänner över ytterligheterna individualism och samarbete. 

Planering som spänner över ytterligheterna nuorientering och framförhållning.  

Förändring som spänner över ytterligheterna konservatism och flexibilitet.  

 

Tillvägagångssättet är att efter transkriberingen av den ostrukturerade intervjun analysera 

materialet genom att sortera och lägga ett pussel av respondentens utsagor.118 Utsagorna 

sorteras under de tre dimensionerna och studeras samtidigt för att klargöra om det finns 

ytterligare kategorier som då läggs till vertikalt.119 Efter sortering av utsagorna, enligt de tre 

dimensionerna och kategorierna, sammanfattas innehållet under endast de tre dimensionerna 

för att kontrollera om någon rubrik dominerar i antalet utsagor. Berg jämför kulturanalysen med 

ett pusselläggande utan att veta motivet.120 

 

Tabell 2 Arbetets tabellform – dimensioner horisontellt och kategorier vertikalt 

KATEGORI/DIMENSION SAMVERKAN PLANERING FÖRÄNDRING 

Tankekarta Nuläget    

Tankekarta Framtiden    

Samtliga utsagor    

 

                                                 
115 Berg, G. (2011) s.92 
116 Berg, G. (2003) s.216 
117 Ibid. s.287 
118 Ibid. s.287 
119 Berg, G. (2011) s.237 
120 Ibid. s.259 
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Denna sökning efter former av balans mellan dimensionerna framkommer i Lundströms 

avhandling beträffande yrkesutveckling med kulturanalys.121 Lundström understryker att 

”Mängden av förändringar är ett hinder för verklig förändring, och mängden av 

kommunikation är ett hinder för verklig kommunikation.”122 

 

Vidare Sträng som har använt kulturanalys i en avhandling och uttrycker att ”kulturanalysen 

inte bör avgränsas till att uppmärksamma organisationskulturerna i sig, utan sträva efter att 

identifiera vad som kan uttryckas som kulturens hörnstenar.”123 Sträng beskriver även 

fenomenet decentraliseringsparadoxen som kan uppträda vid förändring av en verksamhets 

styrsystem.  

”Det betyder att det inom organisationen finns en skillnad mellan vad man säger 

att man vill åstadkomma och det sätt på vilket det görs i praktiken. En situation som 

kan åstadkomma misstro är när uppifrån utsända uppmaningar om 

decentralisering kommuniceras samtidigt som styrande ramar och riktlinjer 

fortsätter att utformas centralt. Decentraliseringsparadoxen synliggör problemet 

med att harmonisera olika beslutsnivåer i ett styrsystem till varandra. Problemet 

kan också uttryckas som oförmågan att finna och utveckla de kompatibla 

referensramar som behövs för att förklara och förstå de gemensamma uppdragen, 

på olika nivåer i organisationen.124 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Lundström, U. (2007) 
122 Ibid. s.231 
123 Sträng, R. (2011) s.97 
124 Ibid. s.165 
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4.2 Teoretiska begrepp 

Yttre ramar markerar skolan som institution 

- dessa är statliga och kommunala regler, skolans egen historia, samhälleliga kontext samt rätts- 

och moralnormer som påverkas av samhällets strömningar. Skolan, som institution, ska hålla 

de yttre ramarna.  

Inre ramar markerar skolan som organisation 

- synliggör det faktiska arbetet i organisationen och kan belysas med hjälp av synliga mål, nivå 

på samarbete, gruppnormer, flexibilitet, osynliga mål. De inre ramarna kan skilja emellan 

skolor. 

Frirum 

- är skillnaden mellan de yttre och inre ramarna. Ett sätt att synliggöra de inre ramarna är att 

genomföra en kulturanalys på ett arbetsområde i skolan och sedan utföra en dokumentanalys 

på samma område. Ställt mot de regelverk, yttre ramar, som området berör, synliggörs 

frirummet. Skillnaden mellan vad som faktiskt görs och vad som skulle kunna göras är ett 

tecken på frirumsutnyttjande. 

Villkor för frirum 

- kommer från styrdokumenten. Subjektivt: det jag upplever att jag har. Objektivt: det jag kan 

göra. 

Nivå på professionalitet 

- genom att analysera och sortera rektorernas utsagor enligt Bergs kulturanalysmetod, 

framkommer rektorernas nivå av professionalitet i ledaryrket. Utsagorna sorteras in och 

summeras under de tre dimensionerna samverkan, planering och förändring. 

Definition samverkan och samarbete i en skolkontext 

Samverkan är ett övergripande gemensamt handlande för ett visst syfte på ett organisatoriskt 

plan och sker således mellan personer utanför skolan. Samarbete är ett gemensamt bedrivet 

arbete som gäller en avgränsad uppgift och sker mellan personer inom skolan. I båda formerna 

är syftet att nå ett gemensamt mål.125 

 

 

 

 

                                                 
125 Socialstyrelsen (2011) www.socialstyrelsen.iterm.se (hämtad 150529) 

http://www.socialstyrelsen.iterm.se/
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att synliggöra det pedagogiska ledarskapet med utgångspunkten i 

grundskolerektorers uppfattningar om ofullständigt grundskolebetyg.  

 

Frågeställningar: 

 Vilka omständigheter anser rektorn har haft betydelse för att eleven har tilldelats ett 

ofullständigt betyg? 

 I vilken omfattning anser rektorn att det går att påverka dessa omständigheter? 

 Uppfattar rektorn att elevens reglerade rättigheter är en tillgång i sitt arbete? 

 Vad anser rektorn är viktigast att arbeta med i framtiden och möjligt att påverka för att 

förhindra att fler elever lämnar grundskolan med ofullständigt betyg? 

 

6 Metod 

Det inledande arbetet var att välja den metod som gav respondenternas utsagor möjlighet att 

löpa så fritt som möjligt och eliminera risken att förlora fokus i intervjun. De tre metoderna 

enkät, telefonintervju och fallstudie analyserades beträffande fördelar och nackdelar.126 Vid 

upprättandet av en intervjuguide visade sig att dessa tre alternativ även var beroende av andra 

faktorer som till en början inte var uppenbara.127 Detta gällde faktorer som den avsatta tiden för 

genomförandet av studien, en önskan om personligt möte snarare än en studie via papper eller 

telefon samt min personliga bekvämlighet med intervjuformen. I denna del av arbetet 

utkristalliserades möjligheten med att använda tankekarta128 tillsammans med ostrukturerad 

intervju vilket gjorde att de andra metodalternativen kom att jämföras med dessa två 

sammanflätade metoder. Tankekartans arbetssätt beskrivs närmare i avsnitt 6.2. Alvesson 

uttrycker att forskarens interaktion med undersökningspersoner skapar specifika 

representationer av något som ibland naivt ses som speglingar av verkligheten.129 Detta talade 

till tankekartans fördel då intervjuarens del kom att minimeras i interaktionen. 

 

                                                 
126 Bryman, A. (2008); Alvesson, M. och Sköldberg, K. (2005); Alvesson, M. (2011) 
127 Alvesson, M. (2011) s.62 
128 Mind-map, föreställningskarta, tankekarta – olika namn för samma metod. 
129 Alvesson, M. (2011) s.7 
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Om enkät hade använts skulle frågornas karaktär i enkäten behövt vara optimalt utformade för 

att klara att svara på frågeställningarna.130 Med on-lineenkät hade det varit möjligt att utföra 

studien med skolenheter i andra delar av Sverige. Skälet till att avstå enkät som metod handlade 

om en förlorad öppenhet, svårigheten med följdfrågor, ett önskvärt personligt möte samt risken 

för tidsåtgång om det blivit nödvändigt med svarspåminnelse till respondenterna.  

 

Med intervju genom Skype, även kallad datorstödd intervju, hade ett annat urval varit möjligt, 

att intervjua respondenter i andra delar av Sverige.131 Metodvalet har även tagits med hänsyn 

till vad Kvale och Brinkmann beskriver som kroppen och ickemänniskors betydelse för 

intervjun.132 Med ickemänniskor avses den fysiska miljön eller den teknik som används vid 

intervjun. Eftersom även en kropp talar i en intervju, hade en telefonintervju kunnat skapa den 

distans som kan vara viktig för en respondent. Kvale och Brinkmann framhäver dessa faktorers 

relevans för enskilda respondenter vilket är viktigt för intervjuaren att känna till.133 Metoden 

valdes slutligen bort då bland annat tekniken skulle kunna utgöra ett stressmoment om inte 

tekniken fungerade friktionsfritt. Därtill skulle det önskade personliga mötet förloras vid 

intervjutillfället.  

 

Vidare hade det varit möjligt att studera en skolenhet närmare med en fallstudie vilken bygger 

på att intensivt studera fall och påvisa viktiga drag vid analysen av det empiriska materialet.134 

Emellertid har detta arbete avsikten att synliggöra flera pedagogiska ledares uppfattningar för 

att få fatt i en ledarkultur samt en tilltänkt tidsåtgång för denna studie, varvid denna metod är 

otillämplig.  

 

Den initiala strävan att skapa en öppen berättelse utan risk för hindrande frågor avgjorde till sist 

metodvalet: tankekarta tillsammans med intervju. Detta val har även beaktats utifrån 

metodlitteraturen. Alvesson och Sköldberg beskriver förvrängning av information, förvisso i 

anslutning till källkritik och osäkerheter kring utsagor som kan uppstå i intervjusituationer.135 

                                                 
130 Bryman, A. (2008) s.316, 609 
131 Kvale, S. och Brinkmann, S. (2014) s.190; Skype är en gratis internettjänst där en eller flera personer kan 

samtala med bild och ljud. 
132 Ibid. s.131, 191 
133 Ibid. s.135 
134 Ibid. s.160, 313 
135 Alvesson, M. och Sköldberg, K. (2005) s.219; Alvesson, M. (2011) s.25 
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Att sammankoppla två metoder, tankekarta och transkribering av intervjuerna, elimineras 

eventuella påståenden om att studien skulle kunna vara en förvrängd berättelse då båda ger 

varandra verifikation. Kvale och Brinkmann som framhåller kriterium för en bra intervju; korta 

frågor som ger långa svar och att intervju är en form av att utbyta åsikter och konstruera kunskap 

tillsammans.136 Följaktligen kan de båda metoderna utgöra en förstärkning av varandra. En 

studie med tankekarta ger tyst kunskap och framförande av åsikter från respondenterna snarare 

än en direkt konstruktion av kunskap tillsammans.  

 

Alvesson lyfter fram att metaforer kan vara en tillgång i intervjusituationen, kan strukturera 

tänkandet och göra att minnet hålls fast vid centrala punkter. Dessutom kan metaforer få fram 

idéskapandet och kreativiteten i intervjusituationen.137 Detta är vad som avses då tankekartornas 

inre begreppsord tjänar som en metafor i intervjusituationen och bibehåller minnet till 

tankekartans tema både för intervjuare och respondent. Med hjälp av dessa två metoder emotsåg 

jag även en mer kreativt laddad analys.  

 

6.1 Urval 

Studiens grundtema gäller de närmast ansvariga för ofullständiga grundskolebetyg vilket gjorde 

att det första urvalet naturligt föll till de rektorer som utfärdar slutbetyg för grundskolan, enligt 

Bryman ett målurval.138
 Nästa urval gällde en avgränsning i populationen vilket gjordes utifrån 

en viss bekvämlighet och främst med beaktande av intervjuns utformning.139 Att använda 

sannolikhetsurval till denna studie, var inte rimligt. Ett möjligt urval hade kunna gälla de 

skolenheterna i Sverige som enligt statistiken har högst elevantal med ofullständigt 

grundskolebetyg. Det som hindrade detta val var avståndet som var för stort till dessa 

skolenheter och mellan dem. Detta fick till följd att välja en kommun i Mellansverige som 

kunde representera alla former av grundskolor - kommunala, privata, förlagda till centrum och 

på landet, stora och små enheter, enheter med inriktning och så vidare – för att få fatt i en bred 

uppfattning hos respondenterna och därefter synliggöra en ledarkultur. 

 

                                                 
136 Kvale, S. och Brinkmann, S. (2014) 
137 Alvesson, M. (2011) s.53, 113, 155 
138 Bryman, A. (2008)  
139 Ibid. s.179 
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Med ovanstående grunder gjordes ett icke-sannolikhetsurval tillämpat på samtliga rektorer för 

år 9 i en kommun i Mellansverige. Med urvalet att välja skolenheter i samma kommun öppnades 

därmed andra möjligheter att med lätthet kunna skapa andra former i studien eftersom de lyder 

under samma budget. Om exempelvis antalet respondenter förändrades eller om andra 

oförutsedda faktorer tillkom, skulle studien eventuellt kunna vända sig till respondenternas 

chefer. Genom att behändigt nå respondenterna skapades även en tidsvinst som gav mertid till 

analys och bearbetning av arbetet.140 Samtidigt belyser detta att antalet respondenter är få i den 

medelstora kommunen vilket ger en hög igenkänningsfaktor i anslutning till rektorernas 

miljöer. Detta har ställt särskilt höga krav på konfidentialiteten vilket gjorde att de fyra etiska 

principerna, se 6.7, tagits i extra noggrant beaktande vid varje moment av arbetet. Följden blev 

att ytterligare urval blev nödvändigt beträffande skolornas miljö. I denna studie framkommer 

inte vilken skolform som den pedagogiska ledaren är ansvarig för att säkerställa anonymiteten 

hos samtliga respondenter.141  

 

En invändning skulle kunna göras mot antalet tillfrågade respondenter, att antalet skulle anses 

öppna för en falsifiering eller att en generalisering av resultatet omöjliggörs.142 Mot detta kan 

ställas att en kvalitativ studie hellre behandlar små mängder noggrant och inte syftar till 

statistisk generaliserbarhet.143 Denna studie har siktat djupare med en metod som kan ge 

intressanta vinklar i analysen av det empiriska materialet.  

 

Ytterligare urval gäller materialet. I sökarbetet väcktes frågan om möjligheten med en bredare 

internationellt jämförande del, empiriskt eller genom litteratur, vilken senare lämnades utanför 

detta arbete. Ett annat urval gäller aktualiteten i materialet. Eftersom problematiken alltmer 

hålls aktuell och uppmärksammas i media och vetenskapliga artiklar, görs urvalet gällande en 

tidsgräns. Materialet till detta arbete belyser aktuellt material fram till och med maj 2015.  

 

 

                                                 
140 Bryman, A. (2008) 
141 Ibid. s.132 
142 Ibid. s.138; Kvale, S. och Brinkmann, S. (2014) s.310 
143 Kvale, S. och Brinkmann, S. (2014) 
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6.2 Tankekarta 

Vid intervjuerna med respondenterna användes tankekarta som ett hjälpverktyg. Andra 

förekommande namn för verktyget är föreställningskarta och mind-map.  Detta hjälpverktyg är 

ett grafiskt verktyg eller utvärderingsverktyg där höga nivåer av kognitiv arbetsförmåga 

används för att organisera och presentera kunskap.144 En tankekarta kan gärna omformas och 

är egentligen aldrig klar. I detta arbete används fortsättningsvis benämningen tankekarta då den 

har uppfattats vara oftast förekommande i skolkontexter. 

 

Arbetssättet med tankekarta är att associera fritt kring en tydligt formulerad fokusfråga, ett 

centralt tema, på mitten av ett papper eller i ett dataprogram.145 Syftet med ett blankt papper är 

att skapa frihet åt kreativiteten.146 Buzan, en tidig förespråkare av metoden, beskriver att 

tillvägagångssättet bygger på effekten av att aktivera bägge hjärnhalvorna som leder till en 

utökad kraft av hjärnans kapacitet, tillika kreativitet.147 Då tankekartor är beroende av i vilken 

kontext, som tankekartan används, bör det centrala temat vara mycket bekant för respondenten.  

 

Metoden med tankekarta är att bearbeta tankar kring temat genom att fästa tankarna som enstaka 

ord på papperet. Dessa ditskrivna ord kallas begreppsord. Respondenten skriver ned de 

begreppsord, som respondenten anser hör samman med temat, på valfri plats på papperet eller 

på flyttbara post-it lappar, 15 – 25 begrepp är tillräckligt. Metoden är inte att äga svar utan 

identifiera och utveckla de nyckelord som hör samman med temat på den aktuella 

tankekartan.148  

 

Begreppsorden utgår från mitten av papperet vilket betyder att ju längre ut från mitten desto 

mindre viktig för respondenten. De skrivna begreppsorden ringas sedan in av respondenten och 

sammankopplas med ett streck med andra inringade begreppsord. Strecken påvisar således vilka 

begreppsord som hör samman. Om de sammanlänkande linjerna är svängda kommer hjärnan 

att lockas mer då mjuka linjer attraherar vilket leder till att det kreativa sinnet utökas.149 

                                                 
144 Novak, J.D. och Canas, A.J. (2008) 
145 Till exempel med hjälp av dataprogrammet MindView. 
146 Novak, J.D. och Canas, A.J. (2008) 
147 Buzan, T. (2001) 
148 Novak, J.D. och Canas, A.J. (2008) 
149 Ibid.; Buzan, T. (2001). s.53, 60 
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Nästa moment är att tillsätta färg(-er) på ringkanten till begreppsorden och färgernas 

informerande uppgift kan variera från karta till karta. Syftet med färg är att stimulera hjärnans 

visuella centrum och fånga blicken.150 Respondenterna i denna studie har arbetat med 

tankekartor där röd färgpenna används för de faktorer som respondenten anser vara svåra eller 

omöjliga att påverka. Grön färgpenna för de faktorer som är fullt möjliga att påverka. 

Respondenterna har i vissa fall markerat med båda färgpennorna varvid detta återges i textform 

vid redovisningen av det empiriska materialet. 

 

I denna studie synliggörs respondenternas uppfattning om två i förväg utvalda teman; vilka 

faktorer har haft betydelse för att elever fått ett ofullständigt betyg, utifrån ett 

ledarskapsperspektiv och framtiden vilka arbetsområden är viktiga för att förhindra ytterligare 

ofullständiga betyg till elever. I denna studie har således två A4papper använts där dessa teman 

finns förskrivna och inringade i mitten av papperen. Respondenternas första tankekarta finns 

nedan redovisad i sin helhet, se Figur 5 Illustration av studiens första tankekarta och den andra 

tankekartan är bifogad, se bilaga 3. Vid utformningen av dessa tankekartor spelades 

respondenternas tankegångar in och därefter transkriberades utsagorna. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Illustration av studiens första tankekarta 

 

Tankekarta som metod återfinns i andra studier. Scherp använder denna metod i sina arbeten 

med bland annat skolutvecklingsfrågor. Scherp redogör för att ett arbete med tankekarta 

stämmer överens med de kriterier vilka karaktäriserar en kvalitativt bra intervju i 

forskningssammanhang.151 Vidare lyfter Scherp fram möjligheterna med tankekarta eftersom 

                                                 
150 Buzan, T. (2001) 
151 Scherp, H-Å. (2005) s.104 

OFULLSTÄNDIGT BETYG 

utifrån ett ledarskapsperspektiv 
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metoden bygger på att tillverka en karta över tankegångarna i ett ämne.152 Genom att kunna 

orientera sig, stanna upp och gå vidare, kan tankegångarna komma fram på papperet.  

 

Söderberg har använt tankekarta i en studie av skolchefers förståelse av sitt arbete.153 I studien 

användes tankekartorna som dokumentation i intervjuerna som spelades in. Inledningsvis 

utgick studien från en öppen fråga därefter skrev respondenterna fem nyckelbegrepp på post-it-

lappar som sedan sattes i en hierarkisk ordning. Varefter fördjupade frågor ställdes som 

utvecklade tankekartan. Söderberg ger beskrivningen av kognitivt porträtt som växt fram och 

att respondenten får en distans, ser sitt eget mönster, vilket blir till en ny upplevelse.  

 

En tidigare namngiven forskare i detta arbete, Sjöstrand, har även använt tankekarta då med 

post-it-lappar.154 Sjöstrands förfaringssätt är således något annorlunda än vid studien i detta 

arbete, se Figur 5 Illustration av studiens första tankekarta. 

 

Tankekarta kan även användas genom dataprogram. Novak och Canas har lång erfarenhet av 

digital användning av tankekarta och hävdar att metoden har betydande möjligheter.155
 Den 

tekniska detaljen www, world wide web, vid internetsökning på dator fungerar likt en enda 

global tankekarta. Novak och Canas beskriver att modellen med tankekarta bygger på 

grundtanken om att meningsfyllt lärande innebär att eleven måste agera aktivt. Eftersom 

arbetssättet med tankekarta inleds med vad personen redan vet för att sedan bygga kunskaperna 

vidare, startar en zon av maximerad utveckling.156 

 

6.3 Pilotstudie 

Kvale och Brinkmann beskriver ett hantverk beträffande forskningsintervjuer.157 En 

intervjusituation kräver inte bara kunskap om etiska regler utan även en intervjuares färdigheter 

och personliga omdöme. Andra ord som avses är fronesis, ett grekiskt ord för klokheten och 

                                                 
152 Ibid. s.105; Scherp, G-B. (2003) 
153 Söderberg, T. (2014)  
154 Sjöstrand, L. (2008) s.20 
155 Novak, J.D. och Canas, A.J. (2006) 
156 Ibid. s.182 
157 Kvale, S. och Brinkmann, S. (2014) 
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eftertankens dygd eller ett underförstått personligt know-how, att intervjuaren bör veta hur man 

ska göra.158 Därtill bör intervjuaren vara förberedd med modet för spontanitet.159 Genom att 

utföra en pilotstudie skapas möjlighet till att säkerställa olika moment och finslipa detta 

hantverk.160 Bryman uttrycker andra fördelar med att genomföra en pilotstudie såsom att 

säkerställa undersökningens helhet.161  

 

För att därtill säkerställa frågornas utformning samt rimligheten med tankekarta som 

hjälpverktyg, gjordes sedan en pilotstudie som utfördes med en rektor som inte ingår i studien. 

Pilotstudien gav möjlighet till övning i hur jag skulle ta mig an uppgiften väl på plats, finna 

lämplig intervjutid samt att finna ett smidigt sätt att hålla intervjutiden utan att stressa 

respondenten. Pilotstudien genererade i smärre förändringar av informationsfrågorna och 

följdfrågornas utformning förändrades.162 Genomförandet av pilotstudien bidrog även att jag 

fick lära mig inspelningsmaskinen på rätt sätt för att vara säker vid intervjuerna med 

respondenterna. Därefter bedömdes metoden med tankekarta och intervju som lämplig för att 

besvara undersökningens frågeställningar.  

 

6.4 Respondenterna 

Direkt efter genomförandet av pilotstudien kontaktades respondenterna per telefon då jag på ett 

tidigt stadium önskade säkerställa studiens tilltänkta utformning och garantera antalet 

respondenter. En sekundär plan fanns att utöka eller förändra studien om den nuvarande 

utformningen av studien blev ohållbar vilket jag ville skapa möjligheter till att vara förberedd 

på. Genom att vara ute i god tid och erbjuda god framförhållning till rektorerna, fanns 

förhoppningen om att minska risken att respondenterna skulle få svårighet att avsätta tid för 

intervju. En annan avsikt med telefonkontakt var med en tanke på att skolledaren troligen lättare 

skulle negligera en förfrågan via mail.  

 

                                                 
158 Kvale, S. och Brinkmann, S. (2014) s.104, 208, 357 
159 Ibid. s.202 
160 Ibid. s.36, 208 
161 Bryman, A. (2008) s.258 
162 Se bilaga 1  
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I enlighet med de etiska reglerna informerades respondenterna vid telefonkontakten om 

studiens syfte, intervjumetoden samt om tidsåtgången vilken sattes till maximalt 1 timme, 

lämpligen 45 minuter. Till sist gjordes en förfrågan om en bekräftelse via mail för att öppna 

upp för andra kontaktvägar, något samtliga tackade nej till.163 Inför metodvalet noterades vad 

anses vara en effektiv telefonintervju. Bryman anser att den sällan tar mer än cirka 25 

minuter.164 Initialt hade jag detta i åtanke vid pilotstudien och korrigerade sedan tiden till 45 

minuter, maximalt 60 minuter. 

 

En kommuns samtliga rektorer för grundskolor år 9 tillfrågades. En rektor avstod på grund av 

tidsbrist och en skolenhet saknade rektor vid tiden för genomförandet av denna studie. Totalt 

deltog sju rektorer. Samtliga har både lärar- och rektorsutbildning, tidigare ledarerfarenheter 

samt har arbetat som rektor i minst fem år. Samtliga rektorer känner till tankekarta och har 

arbetar med detta mer eller mindre frekvent. Antalet elever, som temat gäller, har rektorerna 

uppsikt över, mer eller mindre. En rektor uttrycker att det är en av hans viktigaste uppgifter att 

ha kontroll på antalet elever som har eller riskerar ett ofullständigt grundskolebetyg. 

 

Studiens respondenter 

Rektor Adam, under 50 år, verksam i 10 år som rektor och har aldrig varit fackligt intresserad.  

Rektor Bertil, över 50 år, verksam i 9 år som rektor och har varit fackligt engagerad.  

Rektor Cesar, över 50 år, verksam som rektor i 24 år och har varit fackligt engagerad.  

Rektor David, över 50 år, verksam som rektor i 6 år för år 7-9 och har varit fackligt engagerad.  

Rektor Erik, under 50 år, verksam som rektor i 8 år och har aldrig varit fackligt engagerad.  

Rektor Fredrik, under 50 år, verksam som rektor i 6 år och har aldrig varit fackligt engagerad. 

Rektor Gustav, över 50 år, verksam som rektor i 10 år för år 7-9 och har varit fackligt engagerad.  

 

 

 

 

                                                 
163 Codex (2014) www.codex.vr.se (2015-05-06); Vetenskapsrådet (2014); Bryman, A. (2008) s.52 
164 Bryman, A. (2008) s.209 

http://www.codex.vr.se/
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6.5 Intervjuerna 

Kvale och Brinkmann beskriver metoder för att skapa lyckade intervjusituationer exempelvis 

genom att hålla ett värdigt förhållningssätt och förstå respondentens perspektiv.165 Det 

huvudsakliga fokus var att respondenten skulle ges möjlighet att tala fritt och öppet utan risk 

för påverkande frågor, helst korta frågor som utmynnade i långa svar. Detta går helt i linje med 

tankekartans arbetsmetod, att bygga begreppsord kring ett tema som behöver förklaring för att 

kunskapen ska kunna förmedlas, att ge det långa svaret.  

 

Intervjuerna utfördes på, av rektorn, anvisad plats vilket initialt uppfattades som skapande av 

goda förutsättningar för rektorn att känna trygghet inför intervjun.166 Vid några intervjutillfällen 

var detta en plats som hade bokats särskilt för detta tillfälle. Med tanke på att tid hade passerat 

mellan telefonkontakten och intervjutillfället kände jag ett personligt ansvar att handla så etiskt 

rätt som möjligt. Innan intervjun började lämnades därför ett kort med ytterligare 

kontaktuppgifter vilket även kom att tjäna som en bra inledning till samtal och intervju. Därefter 

tillfrågades rektorn, i enlighet med samtyckeskravet, om godkännande av inspelning av 

intervjun, vilket samtliga rektorer beviljade. Väl sittande på plats placerades 

inspelningsapparaten på ett bord mellan mig och rektorn. Därefter påmindes respondenterna 

om den avsatta tiden, högst en timmes intervjutid, vilket jag sedan övervakade. För att inte 

riskera att sakna elevresultat för rektorns skolenhet, att basera intervjun på initialt, fanns en 

medhavd kopia av Skolverkets betygsstatistik gällande vårterminen 2013 och 2014.  

 

Den första inledande delen av intervjun bestod av informationsfrågor som endast spelades in. 

En av informationsfrågorna gällde rektorns kännedom om elevernas skolresultat vårterminen 

2014 och om detta skiljer sig från tidigare år vilket samtliga kände till. Frågan utgjorde endast 

ett gemensamt inledande spår i intervjun och lämnades därefter för att bibehålla studiens fokus 

på temat. 

 

Därpå lades första tankekartan fram, ett A4papper fram med en förritad ring med temat 

Ofullständiga betyg – utifrån ett ledarskapsperspektiv, se 6.2 figur 5. Min förritade ring med 

                                                 
165 Kvale, S. och Brinkmann, S. (2014) s.45; Alvesson, M. (2011) s.27 
166 Kvale, S. och Brinkmann, S. (2014) s.170 
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dessa begreppsord bibehöll fokus på ledarskapsperspektivet, likt en metafor, utan att behöva 

påminna detta högt till rektorn. Därefter skrev rektorn ned de begreppsord som har haft 

betydelse för elevernas ofullständiga grundskolebetyg. Sedan användes färgpennorna rött och 

grönt till att färga ringen runt begreppsorden. 

 

När första tankekartan ansågs vara färdig fick rektorn ett nytt A4papper med en förritad ring 

med begreppsordet Framtiden. Syftet med det förskrivna och ritade A4papperet var att skapa 

och bibehålla detta nya fokus. På samma sätt enligt tidigare papper skrev rektorn sedan ned de 

områden, med begreppsord, som de vill arbeta eller kommer att arbeta med i framtiden. Sedan 

användes färgpennorna röd och grön enligt samma metod som den första tankekartan. 

 

Brymans uttryck för semistrukturerade intervjuer, är ett annat sätt att beskriva 

intervjusituationen167 i denna studie eller som icke-deltagande med en ostrukturerad 

observation.168 I intervjuerna var jag passiv och en viss observation utan obeservationschema 

gjordes, exempelvis om respondenten svarade utan tvekan eller om andra tolkningar kunde 

göras genom kroppsspråket. Brymans beskrivning på hur detaljerat det är möjligt att observera 

genom observationsschema, användes således inte i denna studie.169 En annan beskrivning av 

intervjuformen är halvstrukturerad livsvärldsintervju, enligt Kvale och Brinkmann.170 I en 

sådan intervjuform har de ledande frågorna har plockats ut från arbetet och ett utrymme är 

skapat för möjligheten att delge svaret på respondentens villkor.171 

 

Samtliga intervjuer utfördes under en månads tid.  

 

 

 

 

                                                 
167 Bryman, A. (2008) s.203 
168 Ibid. s.266 
169 Ibid. s.263 
170 Kvale, S. och Brinkmann, S. (2014) 
171 Ibid. s.314 
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6.6 Databearbetning 

Bryman beskriver hur en inspelning och transkribering bäst låter sig göras. Exempelvis att inte 

vänta med att transkribera och inse att det är en tidsödande process.172 Den första intervjun 

transkriberades helt ordagrant vilket fick till följd att resterande transkriberingar använde 

talspråket och därefter förkortades mina frågor till endast stödord för att kunna förstå 

rektorernas svar. Exempelvis ord som uttalats ”nån” eller ”å” skrevs ned enligt talspråket som 

nån och å. Därtill valde jag att exkludera återkommande ljud som öh, hm, mhm. Pauser som 

var något längre än ett flytande talspråk markerades med två punkter /../. Transkriberingen av 

intervjuerna blev ett verktyg att skildra och förklara resonemangen kring begreppsorden på 

rektorernas tankekartor. Varje intervju transkriberades samma dag som de gjordes och 

kontrollerades igen dagen efter för att säkerställa att rätt ord transkriberats.  

 

De iakttagna tveksamheter som gjordes under intervjun förtydligades vid transkriberingen. 

Exempelvis framkom att uppfattade tveksamheter, var i former av ljud, oftast ett hummande. 

Dessa pauser kan uppfattas som en tvekan på svaret eller så finns det någon annan förklaring 

till dessa ljud. De intervjuer där rektorn var tydlig, uppfattades vara tidsmässigt korta och vid 

transkriberingen framkom de som enkla att transkribera. 

 

För att säkerställa både etiska riktlinjer och studiens utformning, lyssnade jag till intervjuerna 

och studerade tankekartorna ett flertal gånger.173 Detta gjorde arbetet med transkriberingen och 

främst analysen till en tidsödande process. Vid transkriberingen framkom att på tankekartorna 

syntes begreppsord som inte direkt fick stort tal utrymme och vise versa.   

 

Den totala transkriberade intervjutiden är 4 timmar och 42 minuter vilket blev 57 sidor 

transkriberad text. För att säkerställa anonymitetskravet framkommer inte hur mycket tid som 

varje intervju har tagit eller antal sidor kopplat till respektive intervju.  

 

Efter sammanställningen av tankekartorna och det transkriberade materialet följde ett 

omsorgsfullt analysarbete. Min inspiration i arbetet med att analysera det empiriska materialet 

                                                 
172 Bryman, A. (2008), s.428 
173 Kvale, S. och Brinkmann, S. (2014) s.358 
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hämtades utifrån Kvale och Brinkmanns beskrivning av analysmetoden bricolage. Metoden 

beskrivs vara ett eklektiskt sätt att skapa mening där forskaren plockar samman de verktyg som 

finns och sedan använder ad hoc-tekniker för att skapa mening.174 Kvale och Brinkmann 

beskriver olika ad hoc tekniker exempelvis att lägga märke till mönster och teman, se rimlighet, 

att se skiljande variabler eller att ställa samman. Denna beskrivning av att arbeta ad hoc har 

delvist tillämpats i analysarbetet av det kombinerade materialet, tankekarta och transkribering 

av intervju. Inledningsvis söktes efter mönster i de transkriberade utsagorna och jag använde 

tre olika färgmarkeringspennor, en för varje dimension, och strök över samt sorterade 

rektorernas utsagor. Det momentet gjordes flera gånger på kopior av transkriberingarna. 

Samtidigt som jag sorterade rektorernas utsagor sökte jag efter mönster, skiljande eller 

förenande variabler samt svaret på arbetets frågor. Detta moment gjorde att ytterligare 

kategorier, i förkortad form, tillkom till tabellen, regelverket för eleven och 

påverkansmöjligheter, som lades i anslutning till kategorin tankekartan Nuläget. Till sist föll 

utsagorna in under de tre dimensionerna som sedan räknades samman och sammanställdes 

enligt Bergs ovan beskrivna kulturanalysmetod. Syftet med fler kategorier var att förtydliga och 

synliggöra frågeställningarna och svaret till detta examensarbete. 

 

Tabell 3Bearbetad tabell för sortering av utsagor 

KATEGORI/DIMENSION SAMVERKAN PLANERING FÖRÄNDRING 

Tankekarta Nuläget    

Regelverket för eleven    

Påverkansmöjligheter    

Tankekarta Framtiden    

Samtliga utsagor    

 

6.7 Metod för kompletterande datainsamling 

Samtidigt som metodvalet följde ett sökande att finna aktuell, relevant forskning och litteratur 

vilket var ett fortlöpande arbete tills intervjuerna var transkriberade. För att säkerställa att 

arbetet besvarade frågeställningarna, söktes materialet brett för att sedan utesluta irrelevant 

material. Litteratursökningen gjordes inledningsvis självständigt med hjälp av olika sökmotorer 

på internet som för vetenskapliga artiklar och litteratur. Häri uppstod vid några tillfällen 

begreppsförvirring då benämningen för tankekarta kan vara olika vilket fick till följd att 

sökvägarna stängdes eller nyckelorden saknade betydelse. Detta gjorde att Uppsala 

                                                 
174 Ibid. s.281 
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universitetets bibliotekstjänst kontaktades för ytterligare hjälp med litteratursökningen. 

Därefter noterades att olika studier och media allt mer uppmärksammade grundskoleelevers 

resultat. Efter närmare studier visade sig att flera studier var av tveksam vetenskaplig karaktär 

varvid dessa valdes bort. Därtill nådde sökningen sin mättnad, inget nytt material fanns att tillgå 

då materialen refererade till redan funnet material.175 Detta föranledde att materialsökningen 

till sist avslutades. 

 

Tillvägagångssättet i detta arbete är närmare ett induktivt angreppssätt, enligt Brymans 

beskrivning.176 Det deduktiva angreppssättet förespråkar en hypotes i ett arbete och att härleda 

konsekvenser till hypotesen. Min förförståelse skulle kunna uppfattas som en hypotes vilket 

kan vara svårt att bortse ifrån. Däremot fanns initialt i arbetet inga tankar utan att avsikten var 

att samla fakta och därefter dra slutsatser.  

 

6.8 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet och Codex beskriver fyra etiska principerna vilka är noggrant beaktade och 

har fortlöpande brukats i detta arbete.177 Informations- och samtyckeskraven är uppfyllda då 

informationen till respondenterna var tydlig om studiens syfte och metoder samt att deras 

deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Denna information gavs vid första 

telefonsamtalet och vid intervjutillfället. Syftet med att lämna ett vykort med kontaktuppgifter 

var att ge respondenterna andra möjligheter till kontakt i händelse av avhopp och en ansats att 

brygga över eventuella asymmetriska maktrelationer.178 

 

Av olika skäl som främst rör skolenheternas miljö har det aldrig varit ett alternativ att 

informanterna skulle delta öppet. Genom avkodning så lång det är möjligt har studien säkerställt 

vad Vetenskapsrådet benämner som konfidentialitetskravet. Eftersom det finns en risk att den 

egna verksamheten kan identifiera respondenterna, har flera detaljer utelämnats, 

respondenterna har tilldelats fingerade namn i bokstavsordning och inga närmare detaljer om 

ålder samt platsen för studien anges. Kön och vilken skolform som respondenterna är ansvarig 

                                                 
175 Bryman, A. (2008) s.394 
176 Ibid. s.28 
177 Vetenskapsrådet (2002); Codex (2014) 
178 Kvale, S. och Brinkmann, S. (2014) s.113 
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för, utlämnas helt. Arbetet är etiskt försvarbart genom att respondenterna har godkänt 

inspelning. Den sista principen, nyttjandekravet, vilar på att materialet endast nyttjas för 

forskning. Det empiriska materialet förvaras på säker plats hos författaren för att säkerställa att 

ingen obehörig kommer åt materialet. 

 

Ett ytterligare beaktande gäller transkriptionen av intervjuerna och förtroende. Kvale och 

Brinkmann lyfter fram flera möjliga konsekvenser av kvalitativa studier. Exempelvis att 

samspelet mellan parterna kan försättas i onödiga situationer om respondenten läser en 

ordagrann transkribering innan godkännande.179 Detta förfarande har lämnats ogjort. Därtill har 

citaten vid redovisningen av materialet gjorts med korrekt skrivsvenska och med bibehållna 

pauser. Kvale och Brinkmann lyfter fram att forskaren bör handla etiskt riktigt i kombination 

med en praktisk visdom för att skapa täta etiska beskrivningar vilket detta arbete fortlöpande 

har beaktat.180  

 

7 Redovisning av det empiriska materialet 

Rektorernas tankekartor benämns som nuläget och framtiden och redovisas separat med 

tillkommande underrubriker. Rektorernas egna begreppsord har använts och har markerats med 

fet stil för att skapa en möjlighet till förståelse och återkoppling mellan tankekarta samt det 

transkriberade förkortade materialet. Rektorernas andra tankekarta, framtiden, innehöll inga 

direkta gemensamma begreppsord varvid detta utelämnas i avsnittet 7.2. I redovisningen av det 

empiriska materialet har benämningen samverkan använts av författaren i de fall då det uttalat 

har handlat om ett gemensamt arbete och mål med personer utanför skolan. Rektorerna 

uppfattades att använda orden samverkan och samarbete utan distinktion. 

 

 

 

 

Förtydligande av förkortningar i det empiriska materialet 

                                                 
179 Kvale, S. och Brinkmann, S. (2014) s.110 
180 Ibid. s.104, 117, 228 
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BUP  Barn och ungdomspsykiatrisk klinik 

HAB  Habiliteringen för barn och ungdomar 

Hälsan Fiktivt namn för skolenheternas hälsoteam som ska verka för 

elevens skolgång. I Hälsan arbetar olika yrkesgrupper exempelvis 

hörselpedagoger, sjuksköterskor och logopeder 

Hemmasittare En benämning på en elev som får undervisning hemma med målet 

att få eleven tillbaka till skolundervisning 

NPF  Neuropsykiatriska funktionshinder, exempelvis ADHD 

SOC  Socialtjänsten i kommunen 

 

7.1 Nuläget 

 

Rektor Adam 

 

 

 

 

 

     

Figur 6 Adams tankekarta om nuläget 

 

Adam säger att det är lite farligt att försöka hitta en eller några isolerade orsaker till det 

ofullständiga betyget. Det finns många olika orsaker för de elever som det ser riktigt allvarligt 

ut för. En kategori, som också höjer skolans betygsstatistik, är de elever som av olika orsaker 

inte mäktar med att komma till skolan, hemmasittarna. Adam menar att det är hans ytterst 

stora ansvar att exempelvis organisera för och hitta samverkansformer med andra aktörer 

som behövs för att lösa elevsituationer. Skolan arbetar intensivt med samverkan med andra 

Ekonomi 

Organisation 

”Hemmasittare” 

Samverkan med andra aktörer 

Psykosociala faktorer 

Hemma 

Skolan 

Bristande förkunskaper 

Dialog över skolgränser F- 9 perspektiv 

Pedagogik 

Skolan 

 

OFULLSTÄNDIGT BETYG  

utifrån ett ledarskapsperspektiv  
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aktörer, där den ena mallen inte är den andra likt. Vidare anser Adam att det finns många orsaker 

till att eleven stannar hemma. I många fall handlar det om NPF eller autism som hindrar att 

eleven överhuvudtaget ska kunna klara av skolmiljön. Adam har även bett om lärarnas analys 

och reflektion till temat och de tycker sig se att eleverna ofta har bristande förkunskaper. 

Adam säger att det är lätt att lägga skulden på andra ”Vad gör de på mellanstadiet egentligen?” 

men att den sortens resonemang inte leder någonstans. Det är mycket mer konstruktivt att ha en 

dialog med dem på mellanstadiet med frågan om vad det beror på att det ser ut så här. Dialogen 

över gränserna med ett F-9 perspektiv är viktig och det är ett gemensamt ansvar att ta hand 

om detta. Adam syftar detta till de bristande förkunskaperna hos eleverna. En elevs resa börjar 

när de kliver in i förskoleklass och finns det glapp mellan år 6 och 7 så är det ett gemensamt 

ansvar att överbrygga det. Adam säger att han är garanten för att eleverna ska få en optimal 

utbildning och så mycket lärande det någonsin går. ”Jag är elevernas rektor men personalens 

chef.” 

 

Adam säger att ekonomin har stor betydelse eftersom han hamnar i situationer som kräver 

andra lösningar. ”Jag har en mindre ram än vad jag egentligen skulle behöva. Det blir kniviga 

situationer och ibland är det svårt att riktigt kunna stå upp.” Skolans organisation har påverkats 

av ekonomin vilket har resulterat i dubbelbemanning i klass i stället för mindre elevgrupper. 

Detta kommer möjligen inte att kompensera för den tidigare organisationen som definitivt 

visade sig gynna måluppfyllelsen. Vidare säger Adam att hans personal gör allt de kan för att 

få alla elever ”över strecket” och att rektorer gärna hamnar i att skylla allting på dålig ekonomi 

och bristande resurser. Det handlar om så mycket annat och mycket kan göras med väldigt små 

medel vilket är viktigast.  

 

Adam menar att huvuduppdraget är pedagogiken, att diskutera med personalen om bemötande 

mot eleverna framförallt för dem som det är problematiskt för. Det viktiga är vad som händer i 

klassrummet, pedagogiken. Möten mellan lärare och elev och det är där kvalitet kan skapas. 

”Vi kan skapa förutsättningar och organisera med hjälp av ekonomi men det håller inte att 

skylla allting på lite pengar.” Adam menar att hans främsta arbete handlar om pedagogik, att 

skapa bra lärande miljöer, att lyfta förmågan hos lärarna att möta var och en där de befinner sig. 

”Det är upp till mig att förvalta och fördela de pengar och medel jag har.”   
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Adam säger att föräldrar och hemmet är viktiga. Kommunens extra tilldelning sker utifrån ett 

socioekonomiskt perspektiv där kopplingen görs till att hemförhållanden har en betydelse för 

hur väl eleven klarar skolan. Skolan försöker överbrygga sociala orsaker så gott det går men de 

lyckas inte alltid fullt ut. ”Psykosociala faktorer är en annan viktig del av temat som inte gäller 

alla men är en stor andel för några.” Skolan ska inte eller kan påverka vad som händer hemma 

utan att skolan arbetar med barnen för att de ska må så bra som det är möjligt. Det är Adams 

ansvar, det kompensatoriska uppdraget. ”Vi är proffs på pedagogik och lärande. Upptäcker vi 

missförhållanden hemma så ska vi anmäla. Med det är en gråzon naturligtvis, vi har ju barnen 

här.” Det är viktigt med ett samarbete när elever hamnar i svåra situationer och det är ett mycket 

svårt arbete som lyckas ibland, säger han. ”Ibland lyckas vi inte och det är pinsamt.”  

 

Beträffande regelverket till eleven, om de kan hjälpa Adam i sitt arbete, säger han att skolan 

har fokus på att möta och ta hand om alla elever, oavsett behov och elevens förutsättningar. Ett 

arbete som kräver kreativitet, fantasi, kompetens och professionalism hos personalen. 

Paragrafer i sig hjälper inte i det arbetet. 

 

Rektor Bertil 

 

 

Figur 7 Bertils tankekarta om nuläget 

 

Bertil menar att det generellt sett finns tre viktiga anledningar när eleverna inte lyckas så väl 

som de borde. Dessa tre är skolan, elev och föräldrar. Bertil menar att skolan inte kan möta 

eleverna med de behov de har. Skolan får det svårt att hjälpa eleven att nå målen när samtliga 

delar finns med i elevens skolsituation. En del är elevens egna svårigheter. Det kan gälla social 

belastning, kognitiva svårigheter eller andra funktionsnedsättningar eller att eleven lever i en 

miljö där behoven inte är tillgodosedda vilket betyder att föräldrarna brister i sin roll, säger 

Bertil. Hans erfarenhet är att elever som saknar lust att lära gör att alla tre delarna, brister. 

Skolans brister 

Oförmåga att planera för elevers olikheter 

Föräldrar Egna svårigheter 
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Skolan, föräldrar och elev kan tillsammans kompensera för en parts brister. Men en elev som 

har egna svårigheter exempelvis NPF eller dyslexi och har föräldrar med exempelvis psykisk 

sjukdom eller social utsatthet, möter en lärare som inte förmår att möta den elevens behov. Då 

känner Bertil att det är en svår uppgift att få dem att nå målen under grundskolans tid. De elever 

som har föräldrar med svårigheter av olika skäl, gör att det även brister för eleven. Alla tre 

delarna behövs för att det ska fungera.  

 

Skolans ansvar är utbildning och där arbetar de på att bli bättre. Det finns en okunskap eller en 

oförmåga att möta elevers olikheter, säger Bertil. Många lärare har svårt att anpassa sin egen 

undervisning, individualisera för att anpassa till elevernas olikheter. De finns fortfarande en 

föreställning om att barn med ADHD är lata, inte anstränger sig eller inte vill och en okunskap 

om hur barn med Aspberger ofta reagerar. Läraren kan ha goda verktyg men får en elev med 

diagnos som ändå inte passar in. Bertil anser att det fortfarande finns mycket att lära i skolan. 

Skolan brister i sin oförmåga att planera för elevers olikheter, säger Bertil. Skolan måste 

bli bättre på att möta upp elever i behov av stöd och vara beredda på elevernas olika förmågor. 

Bertil ger exempel på ett kursmål där elever riskerade att inte klara måluppfyllelse vilket 

föranledde diskussionen om extra stöd och att få göra detta vid annat tillfälle. Bertil anser att 

detta blir ett tankefel. Arbetet ska göras på plats, inte någon annan gång. ”Jag känner att det är 

som om kursen lever sitt eget liv och vad eleven kan. Det får man peta in någon annan gång.” 

Vidare ”Boken i kursen styr. Kanske mindre om läroplanen då.” Bertil menar att då brister 

skolan i att möta eleverna. Oavsett om det finns diagnos på papper eller inte så kommer det 

alltid barn till skolan med saker i bagaget, egna förmågor, som skolan behöver vara mer beredda 

på. ”… jag känner ibland att det är som att varje gång är den första, fast man borde veta..” 

Vidare ”Om man utgår från den som kan minst och lägger på till dem som kan mer…” 

 

Bertil menar att det är lätt att skylla på andra stadier i skolan varför eleven inte klarar sig. När 

inte det räcker till, skyller personalen på resursbrist. ”När eleverna lyckas då vill läraren ta på 

sig delaktigheten i den framgången men när eleven misslyckas då lägger man det på andra 

faktorer.” Bertil menar att det är skolans ansvar att elever inte får fullständiga betyg och att det 

är viktigt att göra skolan meningsfull, att eleven känner sig viktig. Skolan ska ge någonting, 

vara begriplig och ha ett sammanhang. Elever som säger att de inte kan säger så för att de inte 

kan, säger så för att vi inte gör det meningsfullt och begripligt, menar Bertil, och det får vi jobba 

mer med. Det är inte bara skolans ansvar. Andra instanser, som BUP HAB eller SOC, drar sig 
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lättare undan sitt ansvar. Vidare anser Bertil att skolans personal kan prata med föräldrarna 

men kan inte påverka dem. ”Vi får anmäla till myndigheter om vi tror att det är grava brister.” 

Vidare har Bertil tänkt på att hög frånvaro påverkar lärandet. Skolan är viktig och har en strävan 

att bedöma i process, ett formativt lärande som behöver en kontinuitet. Ledighet drabbar ofta 

elever med inlärningssvårigheter, som har sämre arbetsminne eller elev med egna svårigheter. 

Därför är han restriktiv med beviljande av ledighet, även för personalen. 

Om regelverket till eleven hjälper Bertil i sitt arbete: ”Nej, de tycker jag gör varken till eller 

från faktiskt.”  

 

Rektor Cesar 

 

Figur 8 Cesars tankekarta om nuläget 

 

Cesar säger att sent anlända elever är en orsak till ofullständigt grundskolebetyg. Deras 

situation omöjliggör ett fullständigt betyg då de helt enkelt inte har fått nog med tid för 

grundskolestudier. Detta behöver man komma ihåg vid användning av statistiken. Cesar talar 

om de elever som av olika anledningar inte kommer till skolan, hemmasittare. Detta gör att 

eleven får ofullständigt betyg fast de egentligen har kunskaper. Vidare beskriver Cesar de 

elever med behov eller som har diagnoser. Skolan lyckas inte alltid med att ge vad som 

behövs, beroende på hur eleven mår och klarar av. Det nya betygssystemet med många abstrakta 

delar gör också att det blir tuffare för dessa elever. ”Sen är det väl också så att vi inte lyckas 

med alla, beroende på.”  

 

Cesar talar om de vikarier, obehöriga lärare, som har gjort att det har varit svårt att sätta betyg 

vilket oftast har belastat samma klass. Cesar beskriver att Hälsan finns som stöd men att 

rekryteringen kring Hälsan har försvårat arbetet. Hälsans arbete innefattar även samverkan med 
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andra aktörer såsom BUP och HAB. Detta är verkligheten och därmed måste organisation av 

undervisningen på skolan och samarbetet hanteras, anser Cesar.  

 

Om regelverket till eleven är en hjälp i hans arbete, säger Cesar att det finns en anledning att 

reglerna finns där och de är ett stöd i hans ledarskap. Cesar lyfter fram det parallella 

uppdraget, statligt och kommunalt. Där den kommunala delen, fördelning och hantering av 

resurserna, är jobbigare än vad alla lagar och regler säger.  

 

Rektor David 

        
Figur 9 Davids tankekarta om nuläget 

 

David beskriver att en viktig del av hans arbete är i skolans organiserade möten. Där diskuterar 

skolpersonalen vilka stöd som ska sättas in och hur undervisningen går till. David har gjort 

lektionsbesök och hans notering är att det är olika lektionsupplägg. David menar att lärarna 

generellt sett skulle reflektera mer över sin undervisning med fokus på elever som inte ser ut 

att klara av målen för att verkligen säkerställa anpassningar till eleverna. Det går inte bara att 

ropa på stöd utan skolan ska göra extra anpassningar som ska ske i samarbete med föräldrar, 

säger David. ”Vi kanske ibland glömmer bort föräldrabiten. Skolan kan ju inte göra allt om än 

vi känner att det är vårt uppdrag. Vi måste försöka få stöd av föräldrarna.” David talar om de 

ökade antal nyanlända eleverna som kräver mera insatser och större utmaningar än 

skolpersonalen tidigare trodde. Trygghet och studiero har visat sig vara något som påverkar 

studierna och detta arbetar skolan vidare med. David säger att det fodrar ett ledarskap som 

kräver en koll på läget och att en bristande kommunikation inom skolan kan ge bristande 

dialog överhuvudtaget mellan kollegor, mellan ledning och lärare. Till detta behöver skolan 
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skapa kollegiala utvecklande samtal, säger David. Kommunikationen sker inte bara inom huset 

utan de har samarbete med myndigheter utanför skolan, HAB, SOC och BUP. Dessa aktörer 

är inte riktigt på samma våglängd när de pratar om saker såsom elevers svårigheter, tidsplaner, 

uppföljningar. David anser att det ofta är ad hoc-lösningar som oftast beror på enskilda 

tjänstemän. David säger att det behövs en tillit till varandra. Dessa tre aktörer säger gärna åt 

skolan vad de ska göra vilket sedan påverkar föräldrarna. Detta leder till att föräldrarna också 

trycker på att skolan ska utföra vad aktörerna har sagt.  

 

David menar att det är ett växande problem med hög frånvaro och elever som blir 

hemmasittare. Skolan arbetar med dessa elever och försöker specialdesigna 

undervisningssituationer, med växlande framgång. David menar att en del elever känns som en 

större utmaning och återkopplar detta till föräldrarnas roll. En kategori elever som stannar 

hemma, är de elever som får svårt i år 7 av 9. Det kan vara det förändrade arbetssättet som är 

svårt eller att eleven har en situation i hemmet som påverkar elevens skolsituation. Denna del 

hör ihop med den trygghet och studiero som skolan arbetar med. Det är viktigt att fånga upp 

elever väldigt tidigt, ha kontakt och bygga upp relationer och identifiera de elever som det kan 

bli bekymmersamt med. Men även att hålla det psykosociala klimatet i klassen under uppsikt, 

att alla är med. David återkopplar till föräldrarnas ansvar där skolan inte kan kliva in.  

 

Ledarskapet i klassrummet och skolledningens roll är viktigt, att uppmärksamma och prova. 

Skolledningen har en roll i att uppmärksamma vad som sker, inte bara inom skolan utan även 

utanför skolan eftersom det finns ett fritt skolval. Det betyder att skolan behöver vara mer tydlig 

med vad just den här skolan kan erbjuda eleverna. ”Vilket har känts som en extra blåslampa.” 

Konkurrensen är bra för då börjar vi se över vad vi håller på med som vi borde hålla på med, 

säger David. 

 

Om regelverket till eleven säger David att de har betydelse på så sätt att de får skolpersonalen 

att växla upp och ifrågasätta sig själva. Föräldrar är mer medvetna idag om elevers rättigheter 

vilket gör att de än mer måste iaktta handlingar och ta stöd av varandra, det kollegiala stödet. 

På så sätt känns det som större krav vilket säkert har en betydelse för temat, anser David. ”Vi 

känner det här lite grann som en blåslampa.”  
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Rektor Erik

      

Figur 10 Eriks tankekarta om nuläget 

 

Erik säger att detta tema är en stor fråga och förtydligar att hans tankekarta använder 

begreppsorden på så sätt att om eleven inte får detta så blir det inget fullständigt betyg. Skolan 

har upparbetat en struktur för att ha full kontroll på måluppfyllelse för att kunna sätta in insatser. 

Där ej närvaro, gör att det blir svårt att få betyg och om eleven inte får särskilt stöd. Vidare 

har Föräldrar och att nätverka med BUP, HAB, SOC betydelse för temat och skolan arbetar 

snabbt för att få till former av samarbeten. ”Man når framgångarna när alla arbetar på sitt 

vis.” Om föräldrar säger Erik att det går att påverka då det sitter i bemötandet hur väl samverkan 

med dem blir. ”En del av bitarna är ju en resa man gör i sin personlighet med bemötande oftast 

är det ju kunskap.” och ”Där det saknas kunskap hos personalen har jag en väldig chans att 

ge dem kunskap genom att skapa utrymme för föreläsningar, diskussioner och att ange riktning 

på något sätt.” Erik beskriver att det är upp till var och en att anamma det på något sätt, att se 

att vissa vägar hjälper, snarare än att peka med hela handen.  

 

Vidare anser Erik att eleven behöver studiero, struktur och tydlighet, ett bra ledarskap och 

bra lärare. Ledaren behöver ha resurser att fördela, både som tid, läromedel samt lokaler. 

Detta sitter samman med skolpengen. En bra lärare är duktig rent kunskapsmässig, flexibel 

och samarbetsvillig, har strukturen och ett bra bemötande mot eleven, menar Erik. Vidare är 

det viktigt med ett långsiktigt arbete och att tidigt sätta in resurser. Erik förtydligar att det är 

processerna i detta som avses. 
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Om regelverket till eleven är en hjälp i hans arbete säger Erik att det är elevernas rätt och på så 

sätt är det en hjälp. Han kan påvisa, även för personal, att detta står i lagtexten. ”Ibland kan 

detta krocka med vad föräldrarna anser, för de är pålästa idag.” Erik förtydligar att skolan 

ständigt tänker utifrån vad det är för syfte kring eleverna.  

 

Rektor Fredrik 

 
Figur 11 Fredriks tankekarta om nuläget 

 

Fredrik säger att ofullständiga betyg kan förklaras utifrån rätt så många aspekter och nämner 

resursfördelning vilket kan innefatta flera saker såsom lokaler eller personal. Vidare arbetar 

Fredrik med nätverksbyggande. Runt en elev, som har det svårt i skolan, krävs det ibland att 

man går utanför den vanliga undervisningen. Skolpersonalen måste kanske tänka till och få hela 

elevbilden samlad, att samla information så att det blir lättare i skolan. Där kommer nätverket 

in med Socialtjänst, Polis, Logoped, Föräldrar och BUP. ”Man bygger i alla fall nätverk för 

att samla information som sen gör att det blir lättare i skolan.” Där kommer ledarskapet in, 

säger Fredrik.  

 

Arbetsplatsträffar och dess dagordning är viktiga. ”Vad är det för frågor tar utrymme här?” 

Där har ledaren ett ansvar att lägga en relevant agenda. Vidare säger Fredrik att Hälsan har 

betydelse, där ledaren flyttar kunskaper från nätverket mot Hälsan. Elevens delaktighet, är 

otroligt viktig, och föräldrarna. Fredrik nämner problematiken med föräldrar som inte vill eller 

kan vara delaktig i skolgången. ”Föräldrar måste vara med skolan för att det ska bli bra.” 
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Fredrik säger att traditionellt sett så hör ofullständiga betyg och närvaro i skolan ihop fast det 

behöver inte nödvändigtvis vara så. Han ger exemplet att på en liten skolenhet kan man täppa 

till luckor, för att klara godkänd nivå finns ett utrymme för att inte vara på lektion. Dessa 

tankegångar förs samman med elevens delaktighet och nätverkets betydelse. Fredrik menar 

att ekonomi och resursfördelning inte är samma sak. ”Ekonomin påverkar ju såklart.”  

 

Fredrik anser att regelverket till eleven är en tillgång i hans arbete och påtalar tiden som en 

faktor i sammanhanget. Samarbetet i elevutredningar är inte alltid till en början bra och det 

handlar också om att föräldrar bör ha tilltro till skolan. ”Skollagen är ju ett jättebra hjälpmedel 

att verka under. Ekonomin är ju egentligen inte det som bromsar utan det är tidsåtgången det 

tar att få klarhet.” Fredrik anser att nya läroplanen försvårar möjligheten att använda regeln 

som säger att vissa kursmål kan undantas. 

 

Rektor Gustav 

 

Figur 12 Gustavs tankekarta om nuläget 

 

Gustav säger att ofullständiga betyg oftast inte beror på eleven. Skolan försöker inte att se det 

så. Gustav beskriver att lärarnas förmåga är viktig för eleven, att kunna motivera eleven.  

 

Otillräckligt stöd, fel typ av stöd och för lite tid. ”Det kanske låter konstigt kanske men… för 

lite tid.” och förklarar att elever inte bör stanna kvar på grundskolan men att elever kan behöva 

mer tid av olika orsaker. Gustav säger att elever som inte finns på skolan kan inte visa vad 

det kan.  
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Vidare beskriver Gustav att samverkan med andra aktörer hör till elevernas mående och att 

skolpersonalen bara kan göra så mycket de kan. Skolan behöver nära samverkan med andra 

aktörer, BUP, SOC, HAB och Hälsan vilket är något bättre idag. Gustav säger också att ibland 

kan de och de andra aktörerna inte göra något för att hjälpa hemmasittarnas situation. Det 

svåra är att barn och föräldrar ska acceptera de insatser som görs. Gustav anser att föräldrarnas 

utgångspunkt är att de vill sitt barns bästa i alla lägen. Men ibland behöver barn stöd som 

föräldrarna inte ta emot på grund av anledningar som skolan inte kan påverka. Det är samma 

sak med eleverna. De vill ha sina betyg och vill vidare. ”Men ibland på grund av saker utanför 

deras egna ramar, inte tillåter dem att klara. Bakgrunden, skolgången, hur de trivs i skolan 

påverkar ganska mycket.”  

 

Om regelverket till eleven säger Gustav att de är en tillgång i hans arbete. ”Den är inte ansvarig. 

Den påverkar för att få lärarna att inse att de kan göra annat genom att använda regelverket.”  

Skolan arbetar med att se till att elever i behov av extra hjälp ska ha detta i klassrummet. Gustav 

anser att lärarna, skolan och hela organisationen måste vara beredda att anpassa sig till de behov 

som eleverna har. Skolenheten arbetar för att alla elever ska klara gymnasiebehörigheten och 

skapar därför individuellt stöd och anpassning till varje elev. Gustav menar att det är 

individuella lärare som ska få det stöd som behövs för att kunna anpassa sina lektioner till 

elevernas behov. 

 

7.1.1 Vad anser rektorerna är möjligt att påverka? 

Adam anser att samtliga begreppsord går att påverka. ”Jag kan inte frånsäga mig något ansvar 

och sätter grönt på allting.” Adam förtydligar att bristande förkunskaper är svårt att göra något 

åt. Bertil menar att skolans kompensatoriska uppdrag är svårt om delar brister i de tre delarna, 

skolan-eleven-förälder. ”Det vi kan påverka egentligen är ju det som händer här.” Cesar menar 

att inget är direkt omöjlig att påverka. ”Hur smart jag använder resurser, det kan jag påverka. 

Jag kan ju också ibland gå runt regelverket. Jag har ändå lite möjligheter.” Cesar lyfter fram 

att sent anlända elever går inte att påverka då det inte är möjligt att få fullständigt betyg vid 

avslutning i grundskolan om man bott endast några månader i Sverige. David anser att samtliga 

begreppsord går att påverka och det mesta i stor grad. Erik gör gällande att alla begreppsord går 

att påverka med sitt sätt att leda och vara. Fredrik anser att mycket går att påverka. 

”Resursfördelning, jag kan göra jätte mycket grejer där.” Vidare ”Vi kan försöka att hjälpa 

eleven att mobilisera motivation och sätta upp mål. Men det är ju eleven som ska göra arbetet.” 
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Gustav anser att elevernas mående med samverkan med andra aktörer inte går att påverka i 

någon stor utsträckning. Det går att skapa en skolmiljö där eleven mår bra och att vara beredda 

på att förändra om det behövs. Fel typ av stöd kan Gustav påverka genom utvärderingar. Skolan 

kan eller ska inte heller påverka de externa aktörerna, skolan ska samverka med dem, betonar 

Gustav.  

 

7.1.2 Gemensamma begreppsord i nuläget 

Samtliga rektorer skriver tre begreppsord på sin första tankekarta. Ett samarbete med aktörer 

utanför skolan där de flesta anser att det går att påverka samverkan i någon form. Föräldrar 

eller vårdnadshavare uppfattas som samarbetspartner vilka de flesta rektorerna kan påverka. 

Till sist skolans brister eller uteblivna förmåga som samtliga rektorer anser går att påverka. 

Samtliga rektorer skriver ett begreppsord var, som går att påverka, som rektorn är ensam om:  

 arbetsplatsträffar  

 för lite tid  

 trygghet och studiero  

 vikarier  

 oförmåga att planera för elevers olikheter  

 bemötande samt bristande förkunskaper  

Tre rektorer nämner hemmasittare som inte går att påverka. Två rektorer skriver ekonomin 

som går att påverka. Fem rektorer talar om vikten av bra ledarskap eller förmågor till att 

motivera i klassrummet vilket är möjligt att påverka. 

 

7.2 Framtidens arbete 

Om framtidens arbete säger Adam att det troligen kommer vara samma utmaningar. Adam vill 

betona pedagogikens poäng. Lärarnas relation till eleverna gör att ett coachande ledarskap 

passar bra, anser Adam. Det handlar om att bli ännu mer professionell och få en ökad förståelse 

att möta upp eleverna och att hjälpa eleven att hjälpa sig själv att komma så långt som det är 

möjligt. Att plocka fram de obegränsade resurserna inom eleven. Det innebär att finna verktyg 

för att arbeta coachande, som är ett hantverk, säger Adam. Sedan handlar det om att bli ännu 

mer professionell och få en ökad förståelse om elevers olika förutsättningar och behov. ”Det 

duger inte och håller inte att lägga skulden på eleverna. Vänd på det! Granska dig själv och 
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din undervisning.” Adam beskriver att hans arbete är att ställa obekväma frågor, stötta och 

arbeta coachande mot lärarna för att de ska öka sin kompetens och förståelse och ge lärarna 

möjlighet att inhämta nya pedagogiska verktyg. Adam berättar om skolenhetens ekonomiska 

situation, att det inte skulle fungera att be sin chef om mer pengar. Det enda sättet är att gå 

vidare till politikerna. Adam anser att det är ett tufft uppdrag att fördela kommunala medel då 

det är många behov som ska tillgodoses men det är samtidigt märkligt att skolan inte får bättre 

förutsättningar, koppling till tankekartans tema. Adam betonar att det i första hand handlar om 

pedagogik och det dagliga mötet mellan lärare och elever. Därtill vilken förståelse och kunskap, 

som skolpersonalen har om elevernas olika förutsättningar och behov samt vilken förmåga 

pedagogerna har i att coacha eleverna vidare i sin utveckling. 

 

Bertil säger att ”Jag tror alltid att det blir bättre. Vi är bra på att se vad vi bör utveckla.” Ett 

av skolans nuvarande fokus är att samtliga pedagoger ska arbeta med språkutveckling. Det har 

visat sig vara en väg ut ur svaga kunskaper i läsning och läsförståelse och på så vis ska 

kunskaper kunna förbättras i andra ämnen. ”En röd tråd, gå i takt.” Syftet är att på vägen finna 

orsaker för att kunna utveckla den egna undervisningen till ett mer inkluderande arbetssätt 

för att kunna ta hänsyn till elevers olikheter. På sikt så är det, det enda sättet att få ökade 

resultat, menar Bertil. Personligen tror inte Bertil på särlösningar, att gå iväg från klassrummet 

för att få hjälp av speciallärare i skolarbetet. Att göra det lustfyllt och intressant i skolan, är 

nyckeln i slutändan. Elever som lämnat skolan med ofullständigt betyg, talar troligen inte om 

hur lite tid de fått med speciallärare. Det har snarare handlat om att eleven känner att skolan 

inte har varit något för dem och att skolan inte har klarat att fångat upp dem igen. Bertil tror att 

om skolan hela tiden arbetar med sina resultat, är beredd att ta ansvaret, ser att det skolan gör 

påverkar, arbetar med att göra det bättre och inte ser det som att skolan gjort fel. Då kommer 

eleverna att nå högre måluppfyllelse. Samtidigt ”höjs ribban hela tiden” eftersom skolan har 

blivit mer resurskrävande på ett sätt som inte har existerat tidigare. ”..så vill man bibehålla 

goda resultat men har större krav då får vi tänka kring det också..” Bertil menar att det finns 

tendenser till att uppdraget växer men att det inte kommer mera resurser vilket är ett bekymmer. 

”Hur tänker vi kring det här?” ”De flesta kommuner vill sänka sin skolpeng, effektivisera, men 

skolan vill ha mer och bättre. Då är det en svår ekvation.” Detta kopplas till skolans brister, 

som inte samverkar och samarbetar som personal på en skola bör göra. Bertil menar att det är 

diskuterbart vem som ska har resurser, eleven eller läraren. Att vi kan prata om högre och ökad 

måluppfyllelse också och detta är inte är synonymt. Fler elever med fullständiga betyg är en 
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ökad måluppfyllelse vilket kan betänkas vara att meritvärdena höjs, fler elever får högre betyg. 

Bertil menar att fler saknar betyg medan elever som får betyg tenderar att få högre betyg. Det 

är viktigast att utveckla undervisningen med fokus på målen snarare än ökade resurser. ”Vi 

närmar oss en gräns när det kanske inte är hållbart med den dokumentations hysteri som råder. 

Lärartiden som går åt till det är inte att utveckla undervisningen.” Det handlar om hur skolan 

organiserar lärandet och undervisning som är viktigare än resurser. Vidare talar han om att 

omgivningens attityd till skolan, auktoriteter, skollag och lärare. Tidens strömning är att 

ifrågasätta och vara kritisk till skolan. Bertil menar att om vi vill ha högre elevresultat så är det 

rimligt att se över sin egen insats och förhållande till skolan, som elev och förälder. Pendeln har 

svängt över till kundtänkande, inflytande och delaktighet. Där föräldrar inte riktigt förstår var 

gränsen mellan inflytande, delaktighet och beslut. ”Men jag tror det kommer att normaliseras. 

Jag tänker att det alltid blir bättre.”  

 

”Det var ingen lätt fråga. Får jag vara visionär?” frågar Cesar och talar om mindre klasser, 

lärare med högre status, kompetent personal, bra material, bra miljö och att våga tänka nytt. 

Cesar menar att det är komplext när det gäller elever i behov. Specialkompetens är viktigt, 

vilken sammanfaller med Hälsan, för om de finns nära tillhands så bidrar de till något gott. 

Mindre klasser skulle betyda att det kommunala uppdraget, hålla budget, kräver att något annat 

måste tas bort. Cesar lyfter fram problematiken med regelverket som beskriver att sent anlända 

elever har rätt till studiehandledning på modersmål, det kostar pengar. Cesar beskriver troliga 

konsekvenser av att tänja på budgeten: synas i tidningar med ett troligt avsked. ”Egentligen ett 

omöjligt uppdrag.” Cesar tycker att i framtiden skulle man våga tänka nytt, göra nya andra 

saker och våga vara mera nyanserad och djärv. Samtidigt säger han att lärarna har det tufft i 

arbetet med att få eleverna till godkända betyg och kanske inte orkar tänka fritt, nytt och 

annorlunda. Läraryrket skulle få en högre status än vad de har idag. Cesar lyfter fram betygen, 

att det kanske inte är så positivt med betyg. Detta stressar elever och allt fler elever blir sjuka 

av stress. Exempelvis den press det kan innebära på kravet att kunna simma för att få godkänt 

betyg i skolämnet idrott och hälsa. Cesar menar att föräldrar är viktiga för elevvalet. Det har en 

viss påverkan att eleverna väljer just denna skola. ”Vi är utsatta för konkurrens helt enkelt.” 

Miljön är också viktig då trygga elever presterar. Skolan och undervisningen har plötsligt blivit 

mera viktig för elever, anser Cesar.  
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David talar om vikten av att arbeta med värdegrunden. Vidare att skolans konkurrensmedel är 

skolans styrka i uppdraget, att de är bra på att arbeta med lärande och skapa goda lärmiljöer. 

David säger att budgetläget gör att ”Det gäller att inge personal och elever framtidstro.” Det 

gäller att arbeta målmedvetet med styrkor och utmaningar, att bestämma sig för att jobba 

med lärandet och skapa förutsättningar i form av en god verksam värdegrund. Detta ska gynna 

elevernas trygghet och studiero, gynna elevernas möjlighet att utveckla sina förmågor att nå 

kunskapskraven, alltså gynna goda lärprocesser. David menar att vi har glömt bort att eleverna 

behöver lära sig att ta ansvar för framtiden, de måste jobba, att bli en medborgare som arbetar 

mot ett samhälle som är mänskligt. David anser att eleverna måste inse sitt ansvar för 

framtiden vilket är jätteviktigt. Många elever vaknar för sent och blir stressade av detta, där 

har lärarna ett ansvar att se till att det inte blir en överraskning för sent. Detta återkopplar David 

till samarbetet med vårdnadshavare. Där är det viktigt med en dialog kring deras roll i att 

stötta sitt barn men även med gränssättning till barnet som sådant. David lyfter fram att ett 

hållbarhetstänkande som genomsyrar verksamheten är viktigt. Att ingå i sammanhang där 

det händer positiva saker är bra. David menar att ett arbete i en sådan här bransch är att inse att 

det är processer som pågår, att gynna goda processer är viktigt då det kan åstadkomma positiva 

utvecklingar inför framtiden. Fånga upp processer och leda dem till något hållbart positivt, ett 

jätteviktigt uppdrag inför framtiden, säger David. ”..sen eleverna, att de är med i de här positiva 

processerna..”  

 

”Utvecklar eller inte gör?” frågar Erik och säger sedan att tidiga insatser är viktiga. Det är 

viktigt att sortera vad det egentligen handlar om. Erik anser att det hör ihop med att ligga i 

framkant med att följa forskning, rätt fortbildning och att våga tänka utanför boxen. Vidare 

säger Erik att samverkan, som process, är något som alltid kan angripas på nya sätt. 

Värdegrundsarbetet är viktigt att alltid påminna sig om, en god elevsyn och kunskapssyn, alla 

elever kan och vill eller kan med rätt hjälp. De elever som har stora svårigheter behöver hjälp 

att se sina styrkor exempelvis med hjälp av andra ämnen som bild, musik. Självkänsla är viktigt, 

menar Erik. Samtidigt lyfter Erik fram begreppsord som är svåra att påverka. Skolpengen kan 

bli mindre vilket påverkar skolans totala ekonomi. Det kan bli nya lagar eller kommunen kan 

besluta något som påverkar. Dessutom är det elevens marknad idag. 

 

Om framtiden säger Fredrik att de skulle kunna bli bättre på kollegialt lärande, ge det mer 

utrymme och utveckla det betydligt mer. Där vore det bra för elevens utveckling mot kursmål 
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att se över och arbeta mer med ämnesövergripande undervisning. Undervisningen skulle 

kunna gå att knyta ihop i vissa delar så att kunskapsmängden minskar till eleven vilket skulle 

ge vinster för eleverna beträffande måluppfyllelsen.  

 

Rektor Gustav väljer att lämna denna tankekarta tom och hävdar att skolan inte kommer att ha 

några elever med ofullständiga grundskolebetyg och att hans vision är fullt möjlig. ”Så enkelt 

är det. När jag säger det så blir det så.” Gustav säger att det skolan skulle kunna bli bättre på 

är att tidigt upptäcka elever som inte mår bra och sätta in de enklare åtgärderna direkt istället. 

”Vi måste vara mer uppmärksamma på små frånvaror.” Gustav säger att skälen till 

resonemanget är att eleverna som kommer till år 7 har goda förkunskaper. Det har också 

tillkommit ett förbättrat samspel mellan personalen i år 6 och i år 7. Personalen är målinriktade 

för elevernas skull och anpassar undervisningen i hög grad. 

 

7.2.1 Vad anser rektorerna är möjligt att påverka? 

Adam säger ”Allt går att påverka. Det är ingen ide att lägga energi på annat. Det leder bara 

ingenstans” Bertil: ”Vi kan ju bara påverka det som är vårt eget arbete. Hur planerar vi oss 

själva och tiden och elevernas tid och lärande? Det andra har man ytterst små möjligheter till.” 

Det som är nästan omöjligt att påverka är omgivningens och egen attityd till skolan ”Det är 

liksom tidens strömningar sådär. Skolan står inte alltid så högt i kurs.” Bertil menar att det är 

svårt att påverka personer som är mycket ifrågasättande och kritisk mot lärare och skola. Cesar: 

”Jag kan påverka det mesta här med mitt ledarskap, så är det ju. Vilket gör att uppdraget är 

ganska tufft.” David anser att samtliga faktorer går att påverka. ”Det tycker jag känns gott! Jag 

hade väl en tanke också att vi måste påverka i stort sett allting. Mer eller mindre men det 

mesta.” Erik anser att alla delar går att påverka. Men att nya lagar inte går att styra över, inte 

heller den elevmarknad och fria skolvalet, som finns idag. ”..om kommunen stryper i skolpengen 

får vi väl dra in på fortbildningen för att ha verksamheten i gång”. Fredrik menar att alla 

begreppsord går att påverka. ”Det är ju väldigt svårt att tänka negativt hela tiden. Det kanske 

man kan göra. Jag försöker väl att låta bli att göra det.” 
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7.3 Skillnader  

Några skillnader har noterats mellan rektorernas två tankekartor, nuläget och framtiden. De 

flesta rektorerna nämner färre antal begreppsord som de vill arbeta vidare med i framtiden. 

Rektorerna Bertil, Cesar, Fredrik och Gustav har minskat antal begreppsord på tankekartan 

inför framtiden, där inget begreppsord finns med från föregående tankekarta. De tre andra 

rektorerna har kvar begreppsord till det framtida arbetet. Adam skriver Pedagogiken som han 

anser går att påverka, David skriver samarbete med vårdnadshavare som han anser delvis 

går att påverka och Erik skriver Skolpeng och samverka/nätverka där han anser att 

skolpengen inte går att påverka medan samverka/nätverka går att påverka.  

 

8 Analys  

8.1 Tolkningsprocess 

Inledningsvis redovisades och tolkades rektorernas utsagor i huvudsak separat med syftet att 

skapa en möjlighet att uppfatta rektorernas resonemang innan deras utsagor slogs samman för 

analys. Utsagorna har analyserats i flera omgångar, sorterats och sammanförts in under de tre 

dimensionerna samverkan, planering och förändring, enligt Bergs ovan specificerade 

kulturanalysmetod. Vid analysen av utsagorna vid första tankekartan, nuläget, lades två 

kategorier till förutom de tre grundläggande dimensionerna; regelverket för eleven och 

påverkansmöjligheter. Vid analysen av utsagorna vid andra tankekartan, framtiden, framkom 

att samtliga rektorers utsagor talade för att alla begreppsord var påverkansbara varvid denna 

kategori ströks. Vidare har, utifrån olika aspekter, upprepningar uppfattats i och mellan 

dimensionerna vilket skulle kunna vara tecken på att kulturen är att upprepa samma beteende 

eller att inte lyfta blicken. 

Tabell 4Tabell för redovisning av utsagor 

KATEGORI/DIMENSION SAMVERKAN PLANERING FÖRÄNDRING 

Tankekarta Nuläget    

Regelverket för eleven    

Påverkansmöjligheter    

Totalt utsagor – tankekarta Nuläget    

Tankekarta Framtiden    

Samtliga utsagor    
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Rektorernas erfarenhet av fackligt engagemang och någon av dimensionerna eller kategorierna 

hade kunnat innehålla någon form av koppling. I analysen framkom inget som skulle kunna 

tyda på särskilda aspekter och lämnades utan vidare analys. Däremot noterades att ålder och 

fackligt engagemang har ett samband. De rektorer som har varit fackligt engagerade är alla över 

50 år. Den rektor som ansåg att regelverket till eleven inte var till hjälp i arbetet, har varit 

fackligt engagerad. Utifrån det här materialet har inga slutsatser kunnat dras utifrån fackligt 

engagemang eller ålder.  

 

Vidare används fyra begreppsord av rektorerna på båda tankekartorna; pedagogiken, 

samarbete med vårdnadshavare, skolpeng och samverka/nätverka. Med teorins ansats om 

ramverk är det intressant att rektorerna talar om begrepp som berör personer utanför 

skolkontexten vilket skulle kunna tala för att rektorn säkert behöver balans i alla tre 

dimensionerna för att säkerställa att samverkansarbetet blir lyckat. 

 

Ett förtydligande gäller definitionen samarbete och samverkan. Rektorerna har tämligen 

genomgående använt ordet samarbete, oavsett om det har gällt mellan personer inom eller 

utanför skolan. Från och med kapitel åtta, detta kapitel, har en distinktion gjorts i textmaterialet 

av författaren i enlighet med tidigare beskrivning; har arbetet gällt med aktörer utanför den egna 

organisationen används ordet samverkan och har arbetet gällt personal inom skolan, används 

ordet samarbete.181  

 

8.2 Dimension Samverkan 

Enligt Bergs tidigare beskrivna kulturanalysmodell spänner samverkansdimensionen över 

ytterligheterna det individualistiska agerandet och hur hög grad av samverkan som rektorerna 

använder i sin professionella roll, Analysen visar att samtliga rektorer gör flest utsagor om 

samverkan inom kategorin nuläget och totalt sett på tankekartan Nuläget vilket påvisar ett stort 

fokus på rektor som verksamhetsansvarig och organisationsbyggare.182 Enligt de teoretiska 

grundbegreppen om inre ramar är detta tecken på hög grad av flexibilitet.  

 

                                                 
181 Socialstyrelsen (2011) www.socialstyrelsen.iterm.se (hämtad 150529) 
182 Berg, G. (2011) s.166 

http://www.socialstyrelsen.iterm.se/
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Tabell 5 Rektorernas utsagor - samverkan 

KATEGORI/DIMENSION SAMVERKAN PLANERING FÖRÄNDRING 

Tankekarta Nuläget 52 47 22 

Regelverket för eleven 12 14 4 

Påverkansmöjligheter 12 8 11 

Totalt - tankekarta Nuläget 76 69 37 

Tankekarta Framtiden 20 23 32 

Samtliga utsagor 96 92 69 

 

Sträng beskrev tidigare om kulturers hörnstenar vilket analysen påvisar att samverkan är i denna 

kultur.183 Rektorerna beskriver att samverkan i de flesta fallen handlar om samverkan med andra 

aktörer men också mellan elev och skolpersonal. Då rektorerna menar att det finns begränsade 

möjligheter till att kunna påverka samverkan kan detta, med en teoretisk ansats, vara ett 

exempel på att de saknar kunskaper på hur de kan påverka. Analysen visar att förändringsarbete 

inte gärna ingår i rektorns arbete vilket kan tyda på en begränsning av handlingsregistret. Om 

handlingsregistret är begränsat och förändringsarbetet saknas torde detta få betydelse för hur 

väl elever lyckas i skolan och i slutänden om eleven tilldelas ett ofullständigt grundskolebetyg. 

Samverkan med andra aktörer är inte det rektorerna gärna väljer till sitt framtida arbete vilket 

är rimligt då de uttryckt att samarbete är svårt. Rektorerna beskriver vikten av att samarbeta och 

ansvaret för att finna samverkansformer med andra aktörer som BUP, HAB, SOC och föräldrar 

vilket främst noteras i den första tankekartan, kallad nuläget. I enlighet med vad regelverket 

beskriver påtalar rektorerna att skolpersonal har en anmälningsplikt.184 Samtidigt visar analysen 

att samverkan inte är en tydlig del av kategorierna regelverket för eleven och 

påverkansmöjligheter vilket skulle kunna ge betydelse för om eleven tilldelas ett ofullständigt 

betyg. Det anas en viss besvikelse över att andra aktörer tar för litet ansvar vilket skulle kunna 

ge dubbla budskap i fråga om vem som har ansvaret för grundskoleutbildningen. Skolkulturen 

prioriterar att få fram diagnoser, en medvetenhet om den yttre ramens krav, samtidigt ger 

diagnoserna egentligen inte något till elevens skolsituation vilket kan bevisas genom 

skolenheternas antal hemmasittare. Således har exempelvis Skolinspektionens kritik om att 

elevhjälpen kommer in sent eller är felaktig – om den ens kommer, ett fortgående fäste i den 

studerade kulturen.185 Med teoretiskt angreppssätt är samverkan ett exempel på outnyttjat 

handlingsområde, friutrymmet. 

                                                 
183 Sträng, R. (2011) 
184 Skolinspektionen (2012) 
185 Skolinspektionen (2012); Nilsson, I. och Nilsson-Lundmark, E. (2013); Sjöstrand, L. (2014) 
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Vidare ger rektorerna uttryck för att samarbete med föräldrar är komplicerat. Föräldrarna 

beskrivs som mer kunniga på skolbarns rättigheter idag vilket gör att skolan blir 

uppmärksammad på ett inte alltid positivt sätt. Detta är i linje med vad Ingestad beskrev om att 

professionaliteten osynliggörs till förmån för komplicerade relationer.186
  Med hänvisning till 

ovan beskrivning om vem som har ansvaret för grundskoleutbildningen, skulle detta ytterligare 

kunna vara exempel på maktkamper om vem ska bestämma över utformningen av 

undervisningen.  

 

Beträffande de olika formerna av samarbete kan ledarkulturen uppfattas som mer eller mindre 

påtvingad ett samarbete. Samtidigt som behovet av samverkan finns för att få en helhetsbild av 

elevens situation. Särskilt i de fall skolan har en hemmasittare blir samverkan med föräldrarna 

extra viktig men om föräldrarna vänder sig emot skolan, leder detta till problem. Rektorerna 

beskriver att en del föräldrar inte förstår gränserna mellan inflytande och delaktighet vilket kan 

uppfattas som rimligt om (när-)samhället har förändrats men att skolan inte förändrats i samma 

omfattning. Eftersom utvärderingar uppfattas utebli, öppnar detta för frågan om hur bra 

samarbetet egentligen blir och är. Detta kan ge funderingar över förtjänsten av denna samverkan 

beträffande detta tema då rektorerna har valt att lyfta fram samverkan med andra aktörer som 

en förklaring till ett ofullständigt grundskolebetyg. Samtidigt som skolan ska vara 

samarbetsvillig utgör detta en komplex situation där möjligheten, återigen, skulle kunna vara 

att säkerställa frirummet. Sammantaget är detta ytterligare exempel på vad Ingestad beskrev 

om komplicerade relationer.187 

 

Analysen visar även på former av samarbete mellan skolpersonalen. Det är en del av kulturen 

att skapa goda lärande miljöer, lyfta lärarna så att de blir bättre och processerna i 

undervisningen. Det är även viktig att organisationen har beredskap på anpassningar till 

elevernas behov och samspelet med skolpersonal på andra stadier i grundskolan. I analysen av 

utsagorna framkommer att samarbete inom skolan är viktigt men att kommunikationen ibland 

är bristfällig. Med tanke på den tidigare beskrivningen av framgången hos eleverna i Finlands 

skolor, att framgången kommer från deras klassrumsprocesser, kan bristen på kommunikation 

                                                 
186 Ingestad, G. (2006) 
187 Ibid. (2006) 
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i den svenska skolan utgöra en problematik.188 Genom att ge liten plats för samarbetet mellan 

skolpersonal, kan detta tolkas som att lärandeprocesserna överlag får litet utrymme.  

 

Samverkansprocesser lyftes också fram som något som alltid kan bli bättre. Rektorerna menade 

att det går att bli bättre på att samverka med andra personer utanför och i skolan. Dessutom är 

det viktigt att hämta underlag för analys, att få synpunkter och åsikter från andra. Detta lyfts 

fram i anslutning till att skolan är utsatt för konkurrens. Med teoretiska ansatser om inre ramar 

kan kulturen, i viss mån, vara i gungning då de talar om konkurrens. Eller att detta handlar om 

vad Lundström tidigare beskrev; mängden kommunikation är ett hinder för verklig 

kommunikation.189 Genom att rektor öppnar upp skolan för andra än skolpersonal ökar 

mängden kommunikation att hantera vilket leder till att rektorns professionella nivå blir viktigt. 

 

Med teoretiska grundantagandet om betydelsen av skolans yttre ramar gör det intressant att 

dimensionen samarbete tar största platsen. Under avsnittet Pedagogiskt ledarskap i 

skolkontexten behandlades den dubbla styrningen för rektorn, handlingsutrymmet och 

utvärderingens betydelse.190 Vid en sammankoppling av ramar och styrning stämmer det med 

Åhmans tidigare uttryck; ett glidande över ramarna kräver att aktörernas positioner är tydliga.191 

Analysen visar att så kanske inte är fallet bland denna studerade grupp rektorer eftersom de 

lyfter fram detta som ett bekymmersamt arbete. Det anas en kultur som förvisso handlar om 

verksamhetsansvarig men till större del handlar om att vara samverkansansvarig. I analysen 

framkommer en skolkultur som gärna vill vara sams med andra aktörer för skolbarnens bästa 

men inte riktigt har verktygen för hur. Detta kan betyda att kunskap och förmåga om 

handlingsutrymmet blir extra viktigt.  

 

8.3 Dimension Planering 

Dimensionen Planering spänner över vilken nulägesorientering och framförhållning rektorn 

använder i sin professionella yrkesroll enligt den använda kulturanalysmodellen. Vid analysen 

av utsagorna konstateras att nästan de flesta utsagorna handlar om nulägesorienteringar vilket 

                                                 
188 Åhman, J. (2011); OECD (2015) 
189 Lundström, U. (2007) 
190 Nihlfors, E. och Johansson, O. (2013); Heldmark, T. (2011) 
191 Åhman, J. (2011) 
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tyder på att rektorerna har en klar uppfattning var skolenheten befinner sig och därmed utgör 

nuläget en andra hörnsten i kulturen. Samverkan och planering, snarare nulägesorienteringen, 

är de dimensioner som tydligast speglar rektorernas kåranda och kultur i denna studie. 

Nulägesorienteringen består av en stor del samverkan och planering vilket leder till frågan om 

vilka möjligheter rektorerna har att kunna påverka detta arbete. Sammantaget påvisas att rektorn 

agerar mer som verksamhetsansvarig än resultatansvarig.192  

Tabell 6 Rektorernas utsagor - planering 

KATEGORI/DIMENSION SAMVERKAN PLANERING FÖRÄNDRING 

Tankekarta Nuläget 52 47 22 

Regelverket för eleven 12 14 4 

Påverkansmöjligheter 12 8 11 

Totalt - tankekarta Nuläget 76 69 37 

Tankekarta Framtiden 20 23 32 

Samtliga utsagor 96 92 69 

 

Vid närmare analys av utsagorna framkommer det att rektorerna i denna studie behöver bli 

bättre på framförhållning, att vara mer beredd, för att öka professionaliteten i yrket. En tolkning 

kan vara att kulturen dragits med i samhällsstrukturen som idag är starkt präglad av stress vilket 

gör att det kan bli tomt på kraft till visioner. Eller att vara medveten om nuläget är en 

arbetsmetod för synliggöra och säkerställa den tidigare beskrivna reglerade likvärdigheten på 

utbildning.193 

I studien framkommer det att organisationen inte kan räkna med mer pengar utan att det gäller 

för skolan att blir bättre med de medel som finns. Effekten kan bli valet att hålla budget eller 

exempelvis stötta elever med modersmålshjälp. Denna studie påvisar samma sak som Nestor 

och Svedberg gjorde gällande, att hålla budget är något av en hederssak.194 Med ett teoretiskt 

perspektiv tyder det på en medvetenhet om pengarnas betydelse vilket ytterligare påvisar fokus 

på nuläget. Samtidigt är detta ett mönster, att se resurser lika med pengar vilket visar på en 

utebliven flexibilitet eller ett tänkbart utvecklingsområde. Sammantaget, det finns en tydlig 

kultur av att försäkra sig om nuläget och att sakna säkerställda vägar till utveckling. Med 

teoretiska ansatser är detta området mellan yttre och inre ramar. Rektorerna vet att eleven har 

rätt till modersmålshjälp, den yttre ramen, fast skolenheten väljer att hålla en budget, ett 

                                                 
192 Sträng, R. (2011); Berg, G. (2011) s.166 
193 Eriksson, L. och Eriksson, A-M. (2013) 
194 Nestor, B. och Svedberg, L. (2014) s.67 
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skapande av en inre ram. Med teoretisk ansats ett förlorat friutrymme och ett annat möjligt 

utvecklingsområde.  

 

Studien visar att det finns planeringar på skolenheterna främst beträffande elever i behov. 

Samtidigt finns det uppfattningar om vad som kan göras. I studien framkom att skolenheter som 

vill ha höga resultat, måste syna sig själv genom skapande av rutiner och att synliggöra vem 

stödet ska gå till. Parallellt uttrycker rektorerna att skolan följer upp och analyserar resultat och 

orsaker. När det finns brister någonstans i undervisning eller skolans agerande behöver skolan 

agera. Detta går emot Skolinspektionens senaste tillsyn som påvisade att resurser ofta är 

felplacerade eller att uppföljningar saknas.195 Ett annat perspektiv kan vara utifrån skolans 

kontrollapparat som kan uppfattas som frånvarande i skolkontexten eftersom den inte 

omnämns.196 Med teoretiska ansatser kan de inre ramarna beskrivas som oklara eftersom 

skolkulturen är, beträffande elever i behov, dynamisk eller helt statiskt beroende på skolenhet. 

 

Även denna studie såväl som exempelvis Socialstyrelsen påvisar att det socioekonomiska 

perspektivet är att räkna med och samtidigt är svårt att påverka.197 Kulturens vikt av att hålla 

anmälningsplikten om barn far illa eller ta hand om sent anlända elever, elever från andra länder, 

kräver en rektorn som har förmågan att organisera för elevernas bästa. Andra viktiga 

ledarförmågor som framkommit i studien är att kunna strukturera, specialdesigna 

grundutbildningen till elever i behov, planera värdegrundsarbetet, fånga processerna och att äga 

insikten om att en utredning kan ta tid vilket gör att skolan behöver anordna utbildningen på 

bästa sätt under tiden. Därtill kräver de elever som inte är i skolan en annan form av planering. 

Studien visar att det tar tid att få klarhet i utredningar och det är inte alls säkert att utredningen 

kommer att visa något nytt som kan hjälpa i skolsituationen. I teoretiska termer kan skolkulturen 

närmast beskrivas som fokuserad på det dagliga arbetet med litet historiskt intresse och få 

utvecklingsstrategier vilket har bidragit till en personal som arbetar fullt medvetet för att hjälpa 

eleverna i dagsläget och en rektor som alltmer blir verksamhetsansvarig. Eftersom en 

verksamhetsansvarig rektor bör arbeta frirumsuppmuntrande skulle ett frirum kunna 

synliggöras i analysen av det empiriska materialet vilket således har varit möjligt.198 

                                                 
195 Skolinspektionen (2012); SFS 2010:800 26 kap. 27§ 
196 Skolinspektionen (2012) 
197 Socialstyrelsen (2010); Nilsson, I. och Nilson-Lundmark, E. (2013) 
198 Berg, G. (2011) s.166 
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Rektorernas utsagor, beträffande om regelverket för eleven är en tillgång i rektorns arbete, 

synliggör att rektorerna arbetar med planering och i en nulägesorientering. I analysen 

framkommer att samverkan har liten del i regelverket kring eleven. Nästan alla rektorer anser 

att regelverket är en tillgång i arbetet i den bemärkelsen att de kan peka på att de finns och få 

skolpersonal att arbeta mer för att hålla rättigheterna. Regelverket kan hjälpa personalen att inse 

att de kan göra annat genom att använda regelverket fast detta säger inte något om hur flexibelt 

ledaren arbetar. I studien framkommer att rektorerna anser att hålla elevens rättigheter kostar 

extra pengar. Häri kan Considines beskrivna orimlighet med att använda NPM i en skolkontext 

göras aktuell.199 Utifrån aspekten om samverkans former för att nå önskvärt resultat utgör NPM 

inget alternativ eftersom regelverket ålägger skolan att agera och därmed finns inget utrymme 

för handlingar utifrån vinst. Däremot noterades tiden vara en faktor i sammanhanget. Kulturen 

är i viss mån byråkratisk, särskilt beträffande regelverket samtidigt som kulturen arbetar 

flexibelt ur denna aspekt. Med teoretiska termer gäller detta de yttre och inre ramarna. Analysen 

visar att kulturen bland rektorerna inte är tillåtande till nyanser snarare sker en reproduktion av 

tidigare handlingar vilket försämrar utvecklingsmöjligheterna eftersom rektorerna har 

nulägesorientering och liten framförhållning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
199 Considine, M. (2005) s.168 
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8.4 Dimension Förändring 

Den grad av konservatism och flexibilitet som rektorn använder i sin professionella yrkesroll 

har i den använda kulturanalysmetoden sorterats in under dimensionen förändring. En 

inledande notering gäller det låga antal utsagor och det låga antal gemensamma begreppsord 

vid tankekartan om framtidens arbete för att förhindra ytterligare ofullständiga betyg. Att 

rektorerna talar med färre utsagor, totalt sett, om framtiden skulle kunna tala för en liten 

flexibilitet och en hög grad av konservatism. Samtidigt är det på tankekartan om framtiden som 

rektorernas utsagor visar att förändring som är viktigt vilket görs med olika begreppsord.  

Tabell 7 Rektorernas utsagor - förändring 

KATEGORI/DIMENSION SAMVERKAN PLANERING FÖRÄNDRING 

Tankekarta Nuläget 52 47 22 

Regelverket för eleven 12 14 4 

Påverkansmöjligheter 12 8 11 

Totalt – tankekarta Nuläget 76 69 37 

Tankekarta Framtiden 20 23 32 

Samtliga utsagor 96 92 69 

 

Rektorerna hade möjligheten att påvisa att deras ledarskap spänner över alla tre dimensionerna 

inför det framtida arbetet. Istället ökade denna dimension först i rektorernas utsagor om 

framtiden. Med hjälp av dimensionen förändring har påvisats att rektorernas professionella nivå 

av flexibilitet i nuläget är generellt svag. En analys av detta är att de vill förändra och tänja på 

gränserna i framtiden som de inte gör i nuläget eller ett uttryck för drömmar och visioner. 

Analysen påvisar en kultur som inte arbetar frekvent med framförhållning och perspektiv. Med 

teoretiska perspektiv kan detta vara vad Berg har tidigare beskrivit, att den institutionella 

strukturen sätter gränser för beredskapen hos aktörerna i organisationen.200  

 

Förändring är den dimension som har minst utsagor i alla kategorier vilket blir extra tydligt i 

arbetet med regelverket för elevens rättigheter. Med teoretiska perspektiv syns att den yttre 

ramen gör att ledarskapet inte driver förändringsarbete i sitt arbete. Detta bekräftas i utsagor 

som talar i termer av att skolan sitter fast i spår, regelverket sparkar på oss, vi tar inte tag i vad 

vi avser eller att de måste något. Samtidigt är detta uttryck för villkor för frirum då de beskriver 

vad de upplever att de har men ingenting om vad de kan göra.201 En annan analys beträffande 

                                                 
200 Berg, G. (2011) s.182 
201 Linde, G. (2006) 
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regelverket och handlingar skulle kunna handla om den decentraliseringsparadox som Sträng 

beskrev.202 Skollagen reglerar rättigheter för eleven och dimensionen planering påvisade att 

planeringar existerade i arbetet med elever i behov. Samtidigt är förändringsarbetet litet 

beträffande regelverket för eleven. 

 

I studien framkommer rektorernas uttryck för att enskilda elever kan behöva ett helt annat stöd 

som inte skolan kan ge. Det sistnämnda skulle kunna tala för en utebliven flexibilitet inom 

skolan eller en brist i samverkansarbetet. Analysen visar att rektorerna ger uttryck för att 

regelverket för eleven ibland inte har någon betydelse eftersom skolenheterna behöver bemöta 

alla elevers olika förutsättningar och regelverket helt enkelt inte hjälper rektorn. Här syns en 

skolkultur som kan förändra sig allt efter behov beträffande elevens reglerade rättigheter, en 

beredskap hos aktörerna således en resultatansvarig ledare.203 Skälet kan vara att en ställd 

diagnos från sjukvården, som kan ta tid, ger inte automatiskt extra pengar till skolan. I studien 

synliggörs en kultur som fortsätter att ropa resurser i form av pengar som de själva sagt inte 

kommer. Därmed måste skolan vara flexibel och rektorn strukturerad för att hjälpa eleven enligt 

uppdraget att utbilda. Med teoretiska ansatser skulle detta kunna ringas in som ett frirumsarbete. 

 

Vid analysen av utsagorna framkommer att ett förändringsarbete i framtiden behövs i skolan 

för att säkerställa fullständiga betyg: att lägga smarta scheman med syftet att nyttja personalen 

på bästa sätt, mobilisera motivation, mer av kollegialt lärande, måste prova saker, tänka nytt, 

bli bättre på att hämta kunskap, se konkurrensen och ge rätt fortbildning till personalen. Bland 

de pedagogiska ledarna är inte förändringsarbete frekvent i en nulägesorientering fast önskvärt 

i framtiden. Med teoretisk ansats talar inte detta för ett professionellt yrkesagerande då 

dimensionerna saknar balans. Åhman har lyft fram detta som att klargöra aktörers uppgifter och 

skapa struktur med tydliga mål vilket uppfattas som uteblivet bland rektorerna i denna studie.204 

 

Samtidigt finns en ansats av vilja till verklig förändring och vid närmare analys framkommer 

dubbla budskap. En tolkning kan vara att kraven har ökat på skolenheterna och därmed skapas 

insikter om att något måste ske. Ett exempel på dubbla budskap är rektorernas beskrivning av 

                                                 
202 Sträng, R. (2011) 
203 Berg, G. (2011) s.166 
204 Åhman, j. (2011) 
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hemmasittarnas situation samtidigt som de lämnas åt sidan inför framtida arbete. Detta kan 

ytterligare påvisa en kultur av att vara medveten om det som finns men att sakna struktur för 

utveckling. Med teoretiska termer villkor för frirum, rektorerna känner till vad de har men inte 

vad de kan göra. I bakgrundsavsnittet beskrevs vikten av struktur och kultur för högra resultat 

i kunskapsmål vilket således saknas bland rektorerna i denna studie.205 Vidare är det positivt att 

rektorerna lyfter fram pedagogiken och dess processer vilket Berg tidigare beskrivit som viktigt 

för måluppfyllelsen. Denna aspekt skulle kunnat vara ännu mer påtalad för att säkerställa de 

fullständiga betygen. 206 

 

Från tidigare beskrivning ovan har framkommit att kulturen är att samarbeta med andra aktörer 

utan att ifrågasätta. Analysen av utsagorna visar att skolan behöver hantera samhället och 

aktörer utanför skolkontexten som gärna är växlande vilket ställer ökade krav på ledarens 

professionella nivå. Studien av Leo påvisade att rektorerna saknar tydliga normer.207 Med en 

samlad teoretisk ansats och analys av utsagorna utgör detta en problematisk situation. Samtliga 

rektorer beskriver vikten av bra ledarskap, som något påverkansbart, men uppfattas som inte 

vara tillräckligt viktigt då det utelämnas inför det framtida arbetet. Detta kan spegla rektorernas 

egen syn på sig själva vilket mer vilar åt ett konservativt sätt att se på sitt ledarskap, att det 

duger som det är. Enligt analysen en avsaknad av framförhållning eller ett kortsiktigt tänk. Detta 

kan speglas i beskrivningen av rektorn som verksamhetsansvarig snarare än resultatinriktad.208 

 

8.5 Frirum – syns det? 

Ett frirumstänkande är inte helt enkelt att få fram. Vid analysen framkommer att Adam arbetar 

med att synliggöra varför eleverna inte når måluppfyllelse och använder pedagogerna 

strategiskt. Vid närmare analys av utsagorna syns att han är medveten om de yttre och 

informella faktorerna i skolenhetens samhälleliga kontext. Därtill synliggör han spelreglernas 

effekt på personalen som något han vill vara med och påverka eftersom de får effekt på 

personalen. Sammantaget ett frirumsnyttjande då Adam både planerar, uppföljer och genomför 

beträffande ofullständiga grundskolebetyg. Bertil trycker på att personalen kan utöka sin 

kapacitet men saknar beskrivning av den inre ramen. Handlingen kan tolkas som en vilja att 

                                                 
205 Heldmark, T. (2011) 
206 Berg, G. (2011) s.182 
207 Leo, U. (2010) 
208 Berg, G. (2011) s.166 
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erövra frirummet. Han påvisar tydligt frirummets villkor om objektiva och subjektiva delar där 

viljan till förändring är drivkraften. Cesar påtalar sina möjligheter att kunna gå runt regelverket 

vilket talar för ett frirumstänk. David lyfter fram begreppsord som beskriver ett helhetstänk 

kring skolenheten, gärna drar in föräldrarna i skolarbetet och arbetar med kollegestöd vilket 

talar för att inre ramar är synliggjorda. Frirummet anas tydligast inför det framtida arbetet vilken 

kanske var för att han blev påmind om hur detta arbete kan se ut snarare än att detta var förankrat 

hos personal. Erik är den rektor som uttalar sig tydligast om resurser som annat än pengar, tid 

och material vilket pekar på ett frirumstänkande. Fredrik beskriver det ämnesövergripande 

sättet att arbeta, skolenheten gemensamma lärande och vikten av andra aktörers kunskaper om 

eleven vilket kan tala för ett verkligt användande av frirummet. Gustav arbetar med att förflytta 

pedagoger till den plats där de behövs bäst och pedagogerna använder regelverket till att nyttja 

dem för elevens egen utveckling. Denna beskrivning av organisationen är möjligen det 

tydligaste frirumsutnyttjandet av alla rektorerna. 

 

Rektorerna hade delade åsikter om vad elevens reglerade rättighet i skollagen egentligen kan 

ge i den dagliga verksamheten. I huvudsak talade rektorerna i termer av att regelverket var en 

hjälp i arbetet. Regelverket användes som en ram att luta sig emot och hävda elevens rättigheter 

i skolan vilket talar för ett visst användande av frirum. Detta för tankarna tillbaka till Åhman 

som hävdade att aktörernas uppgifter bör klargöras och struktur skapas med tydliga mål.209 Om 

detta fungerade skulle frihet kunna vidgas, plats för lokalt experimenterande skapas och 

överlåta utvärderingsansvaret i hög grad till lärarna. Med teoretiska ansatser blir utsagorna om 

regelverket var en tillgång till rektorn tillsammans med Åmans beskrivning, att skolorna i 

studien arbetar med frirum utan att själv använda denna definition på arbetet. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att frirummet inte är direkt uppenbart och de inre ramarnas 

gränser är stundom otydliga. Frirummet tycks inte uppfattas av de flesta rektorer och frågan är 

om det då syns för personalen. Det skulle kunna vara så att det möjliga frirummet är en 

uppstrukturerad yta vilket gör att det saknas ett frirum att hämta. Med teoretiska ansatser kan 

frirummet finnas i de samarbetsformer som rektorerna beskriver. Det skulle kunna vara att 

skolans uppdrag att arbeta likvärdigt, gör att rektorn inte gärna sticker ut, därmed förhindras 

frirummet. 

                                                 
209 Åhman, J. (2011) 
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9 Diskussion 

I studien synliggjordes det särskilda ekonomiska bidrag som ska syfta till att utjämna 

utbildningsklyftor och därför ges till grundskolor utanför stadskärnan. Vad gör att akademiska 

studier lovprisas för de som lever utanför stadskärnan då de saknar nyttan med dem på plats? 

Är det rimligt att skolan fortsättningsvis ska reproducera tankegångar om yrken i former av 

sämre eller bättre? Således en reproduktion av vad som inledningsvis belystes i kapitlet 

bakgrund; De hantverksyrken som ofta gick i arv, finns inte längre i samma omfattning och att 

samhällets strömningar påverkar skolan.210 Rektorerna beskriver vikten av samverkan med 

föräldrarna och att de inte kan bortse från föräldrarnas betydelse. Om en förälder saknar 

akademiskt utbildning, vilken form av samverkan är då möjlig? En rektor nämner också 

föräldrarnas utbildningsnivå och hur den påverkar eleverna. Vad har föräldrarnas roll för 

betydelse för skolan som institution och skolnormerna? De tidigare beskrivna normsändarna 

som fanns i samhället, har gjort att skolan har förlorat i styrka.211 Kan det fria skolvalet utgöra 

ytterligare en del i detta? Exemplet med utbildningsnivå skulle utgöra ett exempel på vad 

Vahlne-Westerhäll tidigare beskrev, att vi ser makten som kommen ovanifrån.212 Ur aspekterna 

om ekonomiska bidrag och reproduktion är det bekymmersamt att styrningen av skolan sker på 

avstånd från elevens verklighet. Vad som ska till för att utjämna skillnader i syftet att få fram 

bra samarbete, är en lämplig framtida forskningsfråga då den inte kan besvaras med detta 

arbetets material.  

 

Vid analysen av det empiriska materialet förelåg betänkligheter kring rektorernas arbete med 

måluppfyllelse. Skolan var tidigare en tydligt uppritad arena där flera olika förändringar för 

skolenheterna har gjort att spelplanen har förändrats för både rektor och elev. Analysen av 

materialet påvisade rörliga, olika inre ramar - följaktligen en otydligt uppritad arena. På vems 

villkor går egentligen eleverna i skolan och vilken utkomst kan förväntas av skolan i dagsläget? 

Sammantaget skulle detta spegla vad som Åhman beskrev om tydliga mål och klargöra 

aktörernas uppgifter.213 Genom tydlighet och struktur kan förväntningen vara att eleverna klarar 

grundskolan.  

 

                                                 
210 Andersson, C. (2000); Lundgren, U. (2007) 
211 Andersson, C. (2000) 
212 Vahlne-Westerhäll, L. (2005) 
213 Åhman, J. (2011) 
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I analysen av det empiriska materialet framkom att rektorerna hade en klar uppfattning om 

nuläget men sämre förmåga till förändring. Genom att ha en tydlig kontroll på nuläget vore det 

rimligt att rektorerna sedan hade en planering för säkerställande av grundskolebetyg, inte bara 

för elever i behov. Är det här som det verkliga skälet finns till ofullständiga grundskolebetyg? 

Skulle en starkare strukturerad verksamhet klara den uppgiften bättre eller bli för rigid? En 

starkare struktur skulle troligen påverka enskilda rektorer och personal på olika sätt vilket skulle 

leda till konsekvenser. Min tolkning är att en starkare strukturerad verksamhet skulle ge bättre 

elevresultat vilket är det väsentligaste vilket även litteratur och forskning lyfte fram i det 

historiska bakgrundsavsnittet.214  

 

Vidare anser rektorerna i denna studie att de inte kan påverka vissa av skälen till ett ofullständigt 

grundskolebetyg. Denna aspekt kan knytas till rektorernas komplexa arbetssituation och de 

dubbla uppdragen som Berg har beskrivit i bakgrundskapitlet.215 Är det ett uttryck för 

frustration att tala om något som inte går att påverka? Att rektorn kläms mellan att förvalta 

uppdrag och genomföra uppgifter samt ta emot styrning och utöva ledning, skulle kunna vara 

skälen till att rektorerna beskriver faktorer som är svåra att påverka. En annan aspekt kan vara 

vad Persson och Persson lyfte fram som ledorden mandat och legitimitet för framgångsrika 

skolutvecklingsarbeten.216 Dessa två ledord kan förklara varför rektorerna, i första hand, lyfter 

fram framtidsfaktorer som är påverkansbara. Rektorerna saknar kanske verkligt mandat eller 

legitimitet att påverka och därmed nämner de endast det som är möjligt. Ledorden skulle ha 

kunnat användas som kategorier i analysen för att ytterligare spegla grader rektorernas 

professionella nivå eller synliggöra andra aspekter som nu är okända.  

 

I studien lyfter de flesta rektorerna fram resurser som ett skäl till ett ofullständigt 

grundskolebetyg. Analysen av utsagorna påvisar att rektorn har befogenheter och ett ansvar i 

att använda pengarna på bästa sätt. Detta skulle samtidigt kunna medföra ett tyst krav på 

öppenhet i vart resurserna går vilket i sin tur kan förklara varför föräldrar har fått ett allt större 

inflytande i skolan. Det intressanta är att rektorerna väljer att se resurser som endast pengar när 

det kan vara så mycket mer. Exempelvis att använda befintliga resurser på ett effektivare sätt, 

nyttja datorer eller skapa ett frirum. Eller kan det vara så att rektorerna har fastnat i 

                                                 
214 Heldmark, T. (2011); Skolverket (2009); Åhman, J. (2011) 
215 Berg, G. (2003); Berg, G. (2011) 
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föreställningarna om att resurser är lika med pengar? Om det är såsom Eriksson och Ek beskrev, 

att ett stort fokus ligger på att räkna ut rätt skolpeng, så är resonemanget rimligt.217 Genom att 

införa samma ekonomiska system som vid universiteten, skulle grundskoleelever ges större 

möjligheter att lyckas. Det skulle då betyda att om eleven klarar kursen, får skolenheten 

pengarna vilket kanske skulle höja beredskapen och förtydliga handlingsutrymmena hos 

rektorerna. Är den rätta och bästa vägen för eleven att lägga kostnader längre fram såsom 

modellen att komplettera ämnen genom den kommunala vuxenskolan? Detta ställer jag mig 

tveksam till. En högre grad av samarbete mellan skolenheterna skulle kanske kunna förändra 

dessa tankegångar och leda till verklig skolutveckling.  

 

Vidare är det Skollagen som reglerar elevrättigheterna, synlig som en yttre ram samt 

Skolinspektionens rätt att utfärda sanktioner.218 Det är diskuterbart vilken kraft skollagen har 

samt hur viktig den yttre ramen egentligen är för skolan som institution. Rektorerna beskrev en 

tveksamhet. Om elevens reglerade rättigheter leder till fastställande av en diagnos, är diagnosen 

i sig inte en tillgång till det dagliga arbetet. Detta leder till frågan om skollagen saknar verklig 

kraft. Kan det vara att tillämpningen av lagen är oklar och vad lagen i fråga ska uppfylla? För 

vad betyder egentligen skyndsamt? Skolan kanske skulle ges bättre tolkningsmöjligheter med 

uttrycket ”inom skälig tid”. Att påvisa ord som skyndsamt och att de kan utgöra en problematik, 

är inget jag har noterat ur forskning eller litteratur. Vidare Skolinspektionens sanktioner som 

kan uppfattas ha höga trösklar för i annat fall borde fler viten ha utfärdats. Jag anser att 

förtydliga och se över elevens reglerade rättigheter, leder till bättre anpassningar i rektorns 

dagliga skolarbete. 

 

I denna studie uttalar sig ingen rektor i klartext om frirum. Kan det vara så att detta frirum inte 

fått spridning? Analysen av materialet påvisade att processer gärna handlade om andra former 

än direkt riktade elevprocesser, såsom samarbete skolpersonal emellan eller samverkan med 

andra aktörer. Någon rektor uppvisade ett tydligt engagemang i att förstå varför eleverna får ett 

ofullständigt betyg och att synliggöra skolans svagheter. Med teoretisk ansats arbetar denna 

rektor med ett synliggörande av inre ramar. Hur kommer det sig att intresset är svagt att 

analysera och utvärdera? Eller är detta ett sätt att ignorera problem för att slippa agera? I 

                                                 
217 Eriksson, E. och Ek, A-M. (2013) 
218 SFS 2010:800 exempelvis 26 kap. 27§ 
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analysen framkom att förändringsarbete inte är starkt uttalad bland rektorerna vilket är 

överensstämmande med att avstå utvärdering. Samverkan med andra aktörer skulle i högre grad 

kunna vara samarbete mellan yrkeskategorier skolor emellan för att säkerställa kollegialt 

lärande eller elevernas lärande. Här gäller en avvägning då mängden kommunikation kan 

försvåra ett verkligt kommunicerande, enligt Lundström.219 I denna studie har framkommit att 

elevprocesser tilldelas litet utrymme till förmån för samverkan med andra aktörer. Åhman lyfte 

fram i bakgrundskapitlet att finska skolans framgång ligger i elevprocesserna.220 Om studien 

visar den generella bilden av den svenska skolans agerande, är det givet varför svenska skolor 

lyckas i mindre omfattning än exempelvis den finska skolan.  

 

Ett sätt att utnyttja ett frirum kan vara att nyttja elevens rättighet till ett tionde år i 

grundskolan.221 Ingen rektor talar om detta alternativ men en rektor lyfter fram det som ett icke-

alternativ och talar samtidigt om otillräcklig tid för att några elever ska klara måluppfyllelsen. 

Hur kommer det sig att inte fler rektorer lyfter fram det som ett rimligt alternativ inför framtida 

arbete? Detta har jag heller inte mött som ett argument i litteratur eller forskning. Berg lyfte 

tidigare fram skolledarskapet som ansvarig för resultat eller verksamhet.222 Studien har visat att 

rektorerna ofta arbetar verksamhetsansvarig. Med tanke på att fler sänkta betyg även är en 

ökning torde ett större fokus ligga på att finna lösningar för att eliminera elevens konsekvenser 

kring detta. Enligt min tolkning skulle statens direktiv i högre grad kunna användas för att 

möjliggöra att eleven lyckas i grundskolan. Ett annat sätt skulle kunna vara att rektorn mer 

arbetar som resultatansvarig genom mer fokus på mål och utfall.  

 

9.1 Teoridiskussion 

Syftet med att använda de teoretiska utgångspunkterna och Bergs kulturanalysmetod var utifrån 

förklaringsvärdet med avseende på frirum, ramar och professionella yrkesnivåer samt en 

naturlig koppling till skolkontext. Det är möjligt att om även dokumentanalys hade använts, 

kunde exempelvis frirummet synliggjorts tydligare. Nu var inte frirummet i sig svaret till 

frågeställningarna utan frirummet kom att utgöra en extra aspekt till studien.  

                                                 
219 Lundström, U. (2007) 
220 Åhman, J. (2011) 
221 Skolverket (2012) 
222 Berg, G. (2011) 
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Lundgren och Dahllöf beskrev att vetskap och kunskap om ramarna ger möjligheter till 

processer som sedan gynnar elevresultaten.223 En möjlig kritik mot ramfaktorteorin är att den 

är förlegad och omöjlig att applicera på dagens skolorganisationer. En annan kritik är att 

svårigheten att länka samman ramar, rektorns förutsättningar, processer i skolkontexten samt 

elevresultat. Jag vill mena att ramfaktorteorin är högst relevant för studier i dagens skolkontext 

och en ansats har gjort i detta arbete att länka samman delar som tillsammans får betydelse för 

ofullständiga grundskolebetyg. Dessutom reglerar dagens utformade skollag rättigheter kring 

likabehandling- och likvärdighetsprincipen vilket är samma delar som Lundgren skrev om 

1999.   

 

Vidare är det möjligt att valet av de teoretiska utgångspunkterna har gjort att blicken riktats på 

särskilda delar. Genom en annan teori hade studiens utformning förändrats, omöjliggjort ett 

påvisande av professionella yrkesnivåer men i stället hade andra delar framkommit som nu 

förblivit okända med denna teori. Hermeneutiken hade varit ett alternativ för att svara på 

arbetets fråga. Hermeneutikerns sätt att tolka och dess förklaring av fenomen gjorda av 

människan vore lämpligt för detta arbete. Men hermeneutikens förkärlek till stora mängder 

material och tanken om ingen riktig existerande sanning för att dra slutsatser, fick mig att avstå 

från denna teori. Teorivalet kom sig av den naturliga kopplingen till skolans olika ramar och 

aktörernas handlingar som jag önskade betrakta med utgångspunkt i de ofullständiga 

grundskolebetygen. Jag konstaterar att slutsatserna i denna studie har varit möjliga tack vare de 

valda teoretiska utgångspunkterna. 

 

9.2 Metoddiskussion 

Från Bergs kulturanalysmetod har momentet att analysera utsagor använts med stöd av 

tankekartor. Genom att analysera rektorernas utsagor enligt Bergs metod blev det möjligt att 

synliggöra den professionella nivån på de pedagogiska ledarna, inre ramar, olika processer samt 

maktintressen i skolkontexterna. Exempelvis framkom att samverkan spelade en stor roll i 

rektorernas dagliga arbete och i förlängningen tilldelas en betydelse för ofullständiga 

grundskolebetyg. Om exempelvis enkäter hade använts hade exempelvis graden av samarbete 

kunnat mätas i % samtidigt som frirummet kanske hade blivit otydligare.  

                                                 
223 Lundgren. U. (1999); Dahllöf, U. (1999) 
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Det är möjligt att tidsbegränsningen, både vid intervjutillfället och för studiens utförande, har 

påverkat studien på olika sätt. Ett alternativ hade varit att skapa tankekartan genom ett 

dataprogram eller att använda enkät kopplat till lämpligt dataprogram vilket hade gett en 

personlig tidsvinst i analysen av det empiriska materialet. Genom dataprogram hade även 

möjligheten funnits att öka antalet respondenter vilket kanske hade gett andra svar till 

frågeställningarna. Ett annat alternativ hade varit att ge rektorerna längre tid för att skapa 

tankekartorna. Novak och Canas beskrev möjligheten med tankekarta och den maximala 

utvecklingszonen. Mer egen tid för utformning av tankekarta hade kanske utökat denna zon hos 

rektorerna och därmed hade rektorerna kanske lämnat andra begreppsord på tankekartorna.224  

Nackdelen med mer tid kan vara en ökad risk för förlorat fokus, för både respondent och 

intervjuare. Eller att mer tid vid intervjutillfället ger en falsk känsla om att det inte är någon 

brådska med påföljden att intervjun kan behöva avbrytas. En annan aspekt är att 

tidsbegränsningen kan ha vara stressande för enskilda rektorer och gjort svaren ogenomtänkta 

eller begränsade. I denna studie var tidsbegränsningen en tillgång vid förfrågan till rektorerna 

om deltagande. Eftersom min erfarenhet är att rektorers hårda arbetsbelastning begränsar annat 

arbete, var jag var ute i god tid och lockade med avgränsad intervjutid. Uppfattningen är att den 

avsatta tiden mottogs som en positiv anledning till deltagande och blev mig sedan till en fråga 

om ett värdigt bemötande, att hålla avtalad tid. Min uppfattning om rektorernas flödande 

berättelser, skulle kunna vara ett tecken på att de egentligen var stressade. I efterhand vill jag 

göra gällande att tidsbegränsningen, som sådan, utgjorde en sammanlagd fördel för båda parter.  

 

Vidare för att eliminera risken att analysen kunde uppfattas som otydlig, var det angeläget att 

synliggöra validiteten och transparensen. Därmed valdes en redovisningsform som möjliggör 

för läsaren att skapa sig en egen uppfattning om de enskilda ledarna. Om sedan antalet sorterade 

och analyserade utsagor, uppfattas som lågt, kan det ha betydelse för resultat av analys och 

slutsats. Jag vill lyfta fram att det framkom många olika svar, trots det låga antalet utsagor, som 

i sin tur krävde en kreativ analysform för att kunna möjliggöra svar till frågeställningarna. Jag 

insåg inledningsvis inte värdet fullt ut av den utvalda analysmetoden. Det var först i efterhand 

som metodens potential blev tydlig då metodvalet gav mig ett rikt register med svar att bearbeta 

och analysera, något som hade kunnat begränsas vid val av exempelvis enkät. Samtidigt kunde 

enkät gett specifikare svar till frågeställningarna, beroende på enkätens utformning. Efter att ha 

använt Bergs kulturanalysmetod vill jag betona att analysen speglar en verklighet på det sätt 

                                                 
224 Novak, J.D. och Canas, A.D. (2006); Novak, J.D. och Canas, A.D.(2008) 
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som den har uppfattats. I min mening bidrog metoden till att få fram svar till arbetets 

frågeställningar ur den mängd olika svar som rektorerna lämnade.  

 

Metoden med att använda tankekartor vid intervjuerna gjorde att jag vid de flesta intervjuerna 

inte behövde styra processen och kunde förhålla mig observant. En reflektion är att tankekartans 

förfaringssätt enkelt öppnade upp för att rektorerna i hög grad kunde tala fritt med fokus på ett 

ämne vilket gjorde att följdfrågorna enkelt skapades. En tänkbar svaghet med metoden att 

använda tankekarta är svårigheten att kunna förbereda följdfrågor till en intervjuguide. 

Momentet med rätt följdfrågor hade istället utgått vid enkät. En annan aspekt är att 

tankekartornas förskrivna tema kan ha tolkats olika av rektorerna. Min uppfattning är att 

rektorerna talade obehindrat eftersom tankekartans tema hade beskrivits nära rektorernas 

verklighet, uppfattades engagera och vara relevant för rektorerna vilket fick till följd att få 

följdfrågor behövdes. Min tolkning är att tankekartornas inledande ord kom att fungera som det 

avsedda stödet i intervjuerna samt att följdfrågorna säkerställde validiteten ytterligare.  

 

Parallellt utgjorde denna talfrihet att rektorerna vid något tillfälle talade om områden som de 

ansåg vara viktiga men inte skrev ned eller skrev ned fast lämnade utan närmare förklaring. 

Talfriheten hade möjligen kunnat begränsas med en telefonintervju vilket istället hade försvårat 

ett arbete med tankekarta. Den utvalda metoden hade fördelen att kunna fånga en större mängd 

empiriskt material att analysera även om det medförde andra diskuterbara aspekter. Exempelvis 

var det tidskrävande att bearbeta mängden empiriskt material för att säkerställa validitet och 

reliabilitet. Den mångfald av infallsvinklar på det transkriberade materialet behövde bearbetas 

noggrant och vid analysen sorterades utsagor bort som inte berörde de begreppsord som skrivits 

ned på tankekartorna. Om enkät använts hade en annan form av bearbetning behövts och tiden 

till att sortera bort oväsentligt material, kunde ha använts till andra delar i studien. Arbetssättet 

kan diskuteras utifrån andra skäl, exempelvis om de återstående utsagorna verkligen är de mest 

relevanta eller om metoden har speglat sannolikheten i svaren. Den referens som säkerställer 

sanningshalten i studien torde bli att tankekartorna finns dokumenterade. Samtidigt inser jag att 

personliga erfarenheter och referensramar, både mina och rektorernas, kan ha påverkat 

slutresultatet.  

 

Vidare kan studiens utformning ses som avgränsad eftersom exempelvis miljöaspekten utgick 

och att en del ur kulturanalysmetod har använts. För att säkerställa de etiska riktlinjerna såsom 
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konfidentialitetskravet gick miljön inte att närmare beskriva. Troligen har miljön en stor 

betydelse för svaren till frågeställningarna men avvägning blev nödvändig. Om miljö utgjort en 

del i denna studie är det troligt att vissa rektorer hade nekat att delta. En möjlighet hade varit 

att använda fallstudie tillsammans dokumentanalys, således Bergs hela kulturanalysmetod,225 

tillsammans med andra kategorier vid analysen av material. Genom fallstudie hade en annan 

transparens varit möjlig och dokumentanalys hade troligen synliggjort problematiken kring 

ofullständiga betyg med andra aspekter som för mig är okända med detta metodval. De 

deltagande rektorerna i denna studie får ses vara exempel på uppfattningar om ofullständiga 

betyg i en medelstor kommun och en ansats till belysande av pedagogiska ledarskaps 

professionella nivåer som kan anses ha betydelse för elevers ofullständiga betyg. Där risken 

finns att andra rektorer utanför studien saknar igenkänningsfaktorer. 

 

10 Slutsats 

Inledningsvis kan konstateras att denna studie har synliggjort en rektorsgrupp vilket gör att en 

enskild rektor förblir osynlig även om hen tydligt agerar på annat sätt. I studien framkommer 

flera olika skäl till ofullständiga betyg. Momentet att analysera utsagor ur Bergs 

kulturanalysmetod har synliggjort de pedagogiska ledarnas förhållningssätt och professionella 

yrkesnivåer och därigenom svaren till arbetets frågeställningar. Genom analys av rektorsutsagor 

enligt den använda kulturanalysmetoden synliggörs en spännvidd mellan genomtänkta planer 

och otydliga målsättningar, där samverkan är en återkommande aspekt. Rektorerna beskriver 

att de ofta samverkar med personer eller organisationer utanför skolan, exempelvis sjukvård 

och föräldrar samt att samverkansarbetet upplevs som betydelsefullt, komplext och till viss del 

svårt att påverka. Rektorerna lyfter fram att föräldrar behöver vara eniga med skolan samtidigt 

som föräldrar ställer krav på skolan då de är pålästa om elevers rättigheter i skolan. Studien 

tyder på att problematiken kring samverkan talar för att maktkamper pågår om vem som ska 

bestämma över utformningen av undervisningen eller en fråga om utebliven struktur och 

utveckling av samverkansarbetet. De varierande samarbetsformerna mot gemensamma mål 

leder till att rektorerna tilldelas ett samverkansansvar varvid rektorns kunskaper om 

handlingsutrymmet blir extra viktigt. En av slutsatserna är att rektorerna behöver kraftfulla 

verktyg och struktur för hur samverkansarbetet bör fungera, för att säkra måluppfyllelse till 
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eleverna. En annan slutsats är att det är värt att utvärdera förtjänsten av att samverka då 

samverkansarbetet, i sin förlängning, inte uppfattas leda till att säkerställa fullständiga betyg.   

 

Vidare visar studien att rektorerna i viss mån arbetar utvecklande, beroende på vad saken gäller. 

Beträffande elevens reglerade rättigheter skildrar rektorerna att en elevdiagnos kan ta tid att 

ställa, ger inte automatiskt extra pengar till skolan, inte direkt tillför något till elevens 

skolsituation och att samarbets- eller samverkansformen kan få stor betydelse för elever i behov 

av stöd. Samtidigt framkommer att rektorerna gärna likställer resurser med pengar vilket kan 

leda till uteblivna elevlösningar om pengar saknas. Genom kulturanalysmetoden framkommer 

att rektorernas förhållningssätt är dynamiskt, flexibelt och samtidigt byråkratiskt beträffande 

elevens reglerade rättigheter. Slutsatserna är att rektorerna i hög grad arbetar som 

verksamhetsansvariga, behöver klara att organisera flexibelt och strukturerat för att säkerställa 

att elever i behov når måluppfyllelse. Där är risken att vilja eller engagemang på skolan, kan få 

minskat värde och i förlängningen ges en betydelse för det tilldelade ofullständiga betyget. 

Ytterligare en slutsats är att elevens reglerade rättighet är en tillgång i rektorsarbetet och 

regelverket används gärna till att få skolpersonal att utöka sin kapacitet. 

 

Genom Bergs kulturanalysmetod synliggjordes även rektorernas professionella yrkesnivå. 

Studien tyder på att rektorerna försäkrar sig om organisationens och elevernas sammantagna 

nuläge men saknar framförhållning, struktur eller kunskap nog för utveckling. Studien påvisar 

ett konservativt sätt att se på sitt ledarskap, att det duger som det är, vilket tyder på att en högre 

grad av flexibilitet behövs för ett bättre professionellt arbete. Analysen visar att rektorerna 

upprepar utsagor vilket kan vara tecknen på att rektorerna upprepar samma beteende eller inte 

lyfter på blicken, således uteblir utvecklingsarbetet. Att sedan inte vara tillåtande till nyanser, 

krockar med arbetet att stå sig i konkurrensen mot andra skolor där förändring och utvecklande 

arbete beskrivs som ett krav av rektorerna. Studien påvisar att rektorerna lyfter fram det som är 

påverkansbart samtidigt som de inte är i förändringsfas utan snarare handlar teoretiskt och 

visionärt. Slutsatserna är att skolpersonalen arbetar fullt medvetet för att hjälpa eleverna i ett 

nuläge där rektorn blir alltmer verksamhetsansvarig. Detta arbetssätt leder till att ledarkulturen 

reproduceras. Om rektorn kan arbeta upp en högre del av yrkesprofessionalitet genom att arbeta 

mer med framförhållning och struktur, ökar möjligheterna till att säkerställa elevernas 

fullständiga grundskolebetyg. 
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Genom Bergs kulturanalysmetod påvisas att rektorernas arbetssätt talar för att frirum existerar 

i deras organisationer. Rektorernas utsagor vittnar om en medvetenhet om den egna 

organisationens inre ramar och de yttre, institutionella ramarna. Studien visar att rektorerna har 

god kännedom om frirummets villkor såtillvida att de vet vad de har men inte vad de kan göra. 

Rektorerna talar om framtida arbetsområden i termer av goda lärande miljöer, att öka den egna 

kompetensen och gynna goda undervisningsprocesser. Slutsatsen är att om rektorerna hämtade 

kunskap om frirummet skulle det kunna vara en tillgång och bidra till utvecklingsmöjligheter i 

enlighet med vad som lyfts fram som framtida arbetsområden. 

 

11 Fortsatt forskning  

I denna studie har tankekartan tillsammans med transkriberade intervjuer gett ett empiriskt 

material som jag hoppas kan leda till eventuella andra uppfattningar kring analys och slutsats 

som kan göra att det empiriska materialet blir levande och användbart för kommande studier. 

Exempelvis miljön, som utgått i denna studie, skulle kunna användas som en aspekt i fortsatta 

studier. Ett annat förslag till forskningsområde är pedagogiska ledare i skolkontexter och deras 

samarbete emellan organisationerna. Genom att forska vidare på samarbeten mellan ledare i 

skolkontexter, skulle kunskaper i arbetet med framförhållning kunna bidra till andra lämpliga 

områden att stärka. Ett annat forskningsförslag är utvärderingar av ledarens arbete som 

länkande aktör där syftet skulle kunna vara att synliggöra utvecklingsområden gällande 

samarbeten mellan skola och andra personer eller organisationer utanför skolkontexten.  

 

Min förhoppning är att detta examensarbete kan användas som en inspiration till vidare arbete 

med skolutveckling för att förhindra ytterligare utfärdande av ofullständiga betyg från 

grundskolan. Att använda tankekarta tillsammans med kulturanalys, kan ses som en metod i 

utveckling. Metoden att använda tankekarta, spela in respondentens tankegångar och sedan 

sortera utsagorna, har påvisat en stor utvecklingspotential och genom att använda metoden 

frekvent skulle verklig utveckling kunna ske. 
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Bilaga 1 

Informationsfrågor  

1. Din ålder? 

2. Din utbildningsbakgrund? 

3. Om du är utbildad lärare, i vilka/vilket ämne? 

4. Har du arbetat fackligt? 

5. Dina fritidsintressen? 

6. Dina tidigare ledarskapserfarenheter? 

7. Hur länge har du arbetat som rektor för år 7-9? 

8. Hur länge har du arbetat på denna skolenhet? 

9. Känner du till verktyget mind-map? Om inte, får du en förklaring. 

10. Har du kännedom om elevernas resultat när det gäller ofullständigt betyg VT-14? 

11. Skiljer sig detta från tidigare år? I så fall hur? 

 

 

Frågebatteri 

Vilka faktorer anser du har haft betydelse för ett ofullständigt slutbetyg från grundskolan? 

Är skollagens bestämmelser om elevens rättighet till extra stöd användbara i realiteten? 

Hur ser du på elevens närvaro kopplat till slutbetyget? 

Hur ser du på föräldrarnas betydelse? 

Hur ser du på undervisningsprocessens betydelse? 

Kan du berätta lite mer om ledarskapsperspektivet i denna fråga? 

Finns det andra ledarskapsaspekter, möjligheter eller hinder, som du anser bör lyftas fram? 

 

  



BILAGA 2                          

 

Grundskolan - slutbetyg per ämne i årskurs 9 

Läsåret 2013/14 Vald organisation: Riket 

  Vald huvudman: Samtliga huvudmän 

  

Genomsnittlig betygspoäng och andel (%) med betyg A-E per ämne, för elever i årskurs 9 med betyg enligt det mål och kunskapsrelaterade betygssystemet 

  

  Antal elever Totalt Flickor Pojkar 

Ämne Total Flickor Pojkar Betygs- Andel (%) Betygs- Andel (%) Betygs- Andel (%) 

        poäng med A-E poäng med A-E poäng med A-E 

Bild 95796 46460 49336 14,2 96,4 15,6 97,3 12,9 95,6 

Engelska 96096 46536 49560 14,4 93,6 14,8 94,5 14 92,6 

Hem och konsumentkunskap 95542 46317 49225 14,3 95,9 15,5 96,5 13,1 95,3 

Idrott och hälsa 95317 46062 49255 14,4 92,9 14,2 92,3 14,6 93,5 

Matematik 96430 46658 49772 12,3 90,7 12,6 91,4 12 90 

Moderna språk, elevens val 1986 1125 861 16 97,2 16,6 97,6 15,3 96,6 

Moderna språk, språkval 65031 34049 30982 13,9 95,9 14,8 97,2 12,9 94,5 

Modersmål 10578 5454 5124 16,3 95,1 16,8 96,1 15,8 94 

Musik 95405 46282 49123 14,2 95,8 15 96,5 13,4 95,2 

Biologi 94206 45825 48381 13,1 93,3 13,9 94,6 12,4 92,2 

Fysik 93253 45314 47939 12,7 92,4 13,2 93,3 12,3 91,5 

Kemi 93198 45328 47870 12,6 92 13,3 93,4 12 90,7 

Geografi 94904 46037 48867 13,4 93,8 14 94,8 12,7 92,9 

Historia 94909 46045 48864 13,5 93,7 14,1 94,5 12,9 92,9 

Religionskunskap 94765 46013 48752 13,4 94,3 14,3 95,5 12,5 93,2 

Samhällskunskap 94996 46078 48918 13,3 93,8 14,1 94,9 12,6 92,9 

Slöjd 95591 46327 49264 14,4 96,8 15,1 97,3 13,7 96,4 

Svenska 86203 42165 44038 13,9 96,1 15,1 97,4 12,7 94,9 

Svenska som andraspråk 10462 4595 5867 8,8 68,8 9,6 72,4 8,1 66 

Teknik 94550 45819 48731 13,4 94,9 13,9 95,6 12,9 94,3 
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Rapportbeskrivning och definitioner etc. 
  

Samtliga uppgifter avser elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Uppgifterna avser betyg före prövning. 

Observera att om resultatuppgiften baseras på färre än 10 elever, dubbelprickas den. Då visas två prickar 

(..) istället för utfall. Om data saknas visas en prick (.) istället för utfall. 

  

* Antal elever Antal elever respektive antal pojkar och flickor som har slutbetyg alternativt underlag saknas i respektive ämne. 

  Elever som saknade godkänt betyg i alla ämnen ingår. Föregående läsår har elever som saknade godkänt betyg i samtliga ämnen varit exkluderade. 

  

* Betygspoäng Betygspoängen utgörs av ett genomsnitt av betygsvärdena i ämnesbetygen (F=0, E=10, D=12.5, C=15, B=17.5 och A=20). 

  Det möjliga värdet är 0-20 poäng. Den genomsnittliga betygspoängen beräknas för de elever som fått betyg A-F i respektive ämne. 

  

* Andel (%) elever med A-E Andel elever som har fått godkänt betyg, A-E av de elever som har fått A-F eller streck (-), dvs underlag saknas. 

  Elever som saknade godkänt betyg i alla ämnen ingick ej 2013. Från 2014 ingår de i redovisningen. 
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