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Ständiga frågor….

• Vad säger forskningen om förväntat resultat av 
olika insatser och hur kan man förhålla sig till 
och utvärdera resultat? 

• Hur vet vi att vi gör rätt saker och att det ger 
effekter på elevers lärande och utveckling? 

• Vilka strategier kan användas för att analysera 
tidigare insatser och effekter för att 
systematiskt planera fortsatta insatser i rätt 
riktning? 

• Hur får skolledning och lärare in utvärdering och 
analys som en naturlig del i sitt vardagsarbete 
kopplat till det övergripande systematiska 
utvecklingsarbetet?





”Vi kan inte ha 
det så här”

En fördjupad analys – och frågor den 
väckt 

Anette Jahnke, Åsa Hirsh



Vad har vi gjort? Varför och hur? 

Analysinsatsens syfte och mål

• nå en djupare förståelse för varför resultaten sjunker och få ett bättre underlag för att kunna 
utforma nya insatser för förbättring 

• bidra till att berörd personal i högre utsträckning använder ett vetenskapligt förhållningssätt vid 
analys av sin egen verksamhet

Begränsningar 

• två klasser vid ett av skolans högskoleförberedande program

• under mars-dec 2019 

Slutprodukt

• en rapport med utvecklingsområden 



Vad har vi gjort?

Genomförande och metod

• Läsa dokument 

• Fyra fokusgruppsintervjuer 

• Tre workshops med analysteamet

• Två intervjuer med f.d. personal

Data som vi analyserat 

• Transkriberingar av workshopar 

• Skriftliga reflektioner inskickade 
inför/efter workshopar 

• Post-it lappar, foton 

• Transkriberingar av elevintervjuer

• Intervjuprotokoll 



Varför?

Virkkunen och Newnham belyser schematiskt 
hur många utvecklingsinsatser bygger på en 
alltför enkel analys av aktuella utmaningar; 
man går från ruta 1 till ruta 4 utan att 
egentligen ha tillräckliga data och analyser 
(illustrerade i ruta 2 och 3) för att komma åt 
bakomliggande, strukturella orsaker till det 
som först identifierats som problem. 



Fyra typer
The Change Laboratory av Virkkunen (2013)

Implementera Skapa

Förändring som förvandling

Förändring som stegvis förbättring av befintlig praktik

Begreppsdriven 
förändringsintervention

Förbättringsintervention Problemlösningsintervention

Formativ intervention
(kollaborativ begreppsformering)



Vad har vi gjort?



Två perspektiv



Yrkesverksammas
perspektiv



I rapporten – 2 
teman

Önskar andra elever 
Osynlig undervisning 
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2020-tal

A3: Att låta de elever som inte inkluderas här inkluderas i ett annat sammanhang. 

A4: Exakt. Så de klarar sin utbildning.

2010-talet
Mitt intryck då av Bergs gymnasium var att man levde i form av en dröm 
utifrån hur det en gång var. Man fortsatte att undervisa som om man hade 
andra elever. Eleverna blev dåligt bemötta. Man ville inte ha eleverna (fd. Skolchef)

2000-talet
Eleverna upplevde exempelvis att de blev orättvist behandlade. Enligt rektorn ansåg 
en del av lärarkollegiet att det var helt fel elever som gick på skolan. 



Organisation/Skola/Lärare Eleven/gruppen/hemmet/samhället 

För stora klasser 
För lite elevinflytande 
Avsaknad av speciallärare/pedagog  Dålig/ingen 
överlämning från grundskolan 
Inga extra resurser som kompenserar socioekonomi  
Ansvarskultur – vems är ansvaret? 
Kompetens om kontexten i Grandalen 
För många uppdrag för lärare 
För lite tid för reflektion för lärare 
Ineffektiva ämnes- och arbetslag 
Lärare – otydliga? 
Lärare – bristande ledarskap 
För höga krav/förväntningar på eleverna 
Förväntningarna är låga och anpassade till majoriteten 
Saknas utmaningar för duktiga elever 
Låg individanpassning  Relationerna till eleverna (normer, 
värden) 
Alltför omfattande examinationer 
Lärare lyckas inte få eleverna att förstå instruktionerna 
Lärare och elever har olika syn på stöttning
Jämför lärare elever omedvetet med andra elevgrupper? 
Blir bedömningen rätt? 
Svårt att undervisa på grundskolenivå

Bristande studieteknik 
Studieovana 
Motstånd mot läxor 
Fuskar, skriver av, tar genvägar, det blir inga ordentliga 
konsekvenser 
Bristande språkkunskaper 
Ovana läsare 
Förstår inte tillräckligt för att klara stoffet 
Dålig självbild, osäkerhet 
Dåliga erfarenheter som förstärks av nya misslyckanden 
Elever är på ”fel” plats/program 
Många ”kryss” (=F-varningar) delas ut, vilket upplevs som 
motgång av eleverna, vilket i sin tur får dem att tappa 
sugen 
Eleverna känner sig chanslösa 
Låg motivation 
Bristande kunskaper 
Bristande förkunskaper
Låga mål 
Ingen lagkänsla 
Otåliga 
En utbredd uppfattning att ”det kommer att ordna sig” 
Bristande respekt 
Bristande närvaro. 
Sena ankomster §

För stort glapp mellan grundskola och gymnasium 
För lång tid att knäcka koden 
Det går för fort fram, det är svårt att hinna med 
Ämnena blir för svåra på gymnasiet 
Stor ovana vid att arbeta med ”rika problem” (i 
matematik) 
Eleverna förstår inte lärarnas förväntningar 
Stora grupper av omotiverade elever, skapar grupptryck 
som drar åt fel håll
Fokus riktas mot annat än skolarbetet: mobiler, kortspel 
Det är skamlig att plugga
Saknas studiekultur på skolan 
Många olika kunskapsnivåer hos eleverna 
Föräldrarna kan inte hjälpa sina barn med läxor 
Föräldrarnas språk är otillräckligt 
Föräldrarna har annorlunda skolerfarenheter som 
referensram 
Eleverna är ”rädda” för sina föräldrar Eleverna har två 
skilda identiteter Eleverna utnyttjar ibland det svenska 
skolsystemet mot sina föräldrar som saknar kunskap om 
systemet och kraven 
Krav hemifrån kontra krav i skolan – olika krav 
Samhällsstrukturerna i Grandalens kommun

2019



Osynlig undervisning

Undervisningen nämns inte
• i framtida verksamheten
• föremål för utvecklingsinsatser 
• bland mötesstrukturen 
• som en styrka 
• prioriterat problemområde. 

80 sidor text.
inte (327)
elever (241), singularis 20
lärare (141) 
skolan (135) 
undervisning (36),
relationer (8) 
betyg (4), bedömning (7)
kunskaper (13) lärande (33), 
delaktig (7) elevinflytande (4).  



Elevernas perspektiv



4 fokusgrupper – stora likheter

• De fyra intervjuerna sinsemellan 
lika
• Likheter mellan denna 

fördjupade analys och Studie X



I rapporten – 7 
teman

• Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet

• Undervisningens utformning
• Stress och press

• Lärarnas förståelse av betygssystemet och dess 
påverkan på elevernas motivation

• Delaktighet och inflytande

• Trygghet och studiero

• När det fungerar bra



Skillnaden mellan grundskolan och gymnasiet

E4: Det är stor skillnad. Det är väldigt mycket mer att göra. Mycket mer 
ansvar. Men jag tycker också att lärarna hade mer medkänsla i 
grundskolan. 
Här är det mer att lärarna ger ut det som behövs, och sedan ska du 
lämna in… och så har man liksom ingen relation till sin lärare… och det 
gör det mycket svårare att ta sig igenom skolan. 



Undervisningens utformning

E1: Vi har (ämne 1 anges), och där har vi en kurs som löper över hela 
terminen. Och på hela den tiden har vi haft EN genomgång. EN. I stället 
fick vi en bok och ett papper med frågor i början, och så sa hen att i 
slutet ska vi ha prov på det här. 
När jag sedan skrev själva provet fick jag B. Men jag kan säga, jag lärde 
mig INGENTING av undervisningen, jag fick lära mig allt själv. Vi hade 
bara undervisning EN gång. När jag sedan ska plugga på högskolan, så 
kommer jag ju att sitta där som ett fån, för vi har inte haft någon 
undervisning. 



Särlösningar

E2: De gör liksom såhär, att de förklarar en grej, och fattar du inte 
det… då blir de såhär ”jamen, du kan hoppa över det”. De lägger 
inte ner tid på det liksom, så mycket som de borde göra. 
Utan det är alltid det här med språksupporten… det är en sån här 
grej som finns efter skoltid, typ läxhjälp under en timma… Och det 
värsta är, att är man på en lektion och vill ha något förklarat, i 
vilket ämne som helst, så är det bara ”men gå till språksupporten”. 
Och alla har ju inte tid att gå på språksupporten… Men vad gör 
lärarna med tiden då vi faktiskt har lektion då? Då sitter man 
liksom bara där



Särlösningar

E1: Genomsnittet brukar vara typ 3 lärare på över 30 elever. Så 
varje lärare har minst 10 elever, och alla behöver hjälp. Och 
det är olika ämnen också… 
De har också gett oss förslaget att det finns hjälp att få i 
Stadshuset… men vi elever har ju lite annat att göra än att åka 
till Stadshuset och få hjälp med ett ämne. Vi har ju också ett 
privatliv… och de måste tänka på att vi har många ämnen som 
vi ska hantera och som vi skulle behöva få hjälp med. 



Stress och press

E2: De första, typ fem månaderna här… alltså varje vecka hade vi nya 
prov. Vi hann inte plugga till det ena förrän det andra kom. Och i vissa 
ämnen hade vi kanske bara en lektion, och sedan hade vi ett prov. Det 
blev jättemycket press. Det kändes som att lärarna tänkte att vi 
minsann skulle lära oss att vi inte är på grundskolan längre. 
E1: Och flera av oss har inte en bra grund att stå på, och då blir det 
ännu svårare. Men de sa till oss att det är vårt fel att vi inte har en 
grund. Så i stället för att göra något åt saken så pressade de bara oss 
ännu mer. 
E2: Och när vi hade flera prov och inlämningar samma vecka kunde 
man inte prioritera… 



Lärares förståelse av betygssystemet

E2: Ja, hela betygssystemet är katastrofalt. Alltså du kan kämpa i ett helt år och få bra på proven, 
och sedan har de ETT prov på slutet som du får E på… och då är det kört. 

E3: Ja, du tappar typ ALLT på ett prov. 

E2: Ja, och säg att du får det E:t redan på första provet, då är det ingen idé att kämpa resten av 
året, för du kommer ändå inte få något mer än ett D. Även om du skulle få A på alla de andra 
proven. I: Får ni betyg på alla prov? 

E1: Ja I: Säger lärarna till er att om ni får E på ett enskilt prov så betyder det att ni inte kan få 
högre betyg i kursen än D? 

E2: Ja. De har en matris med alla våra prov, och har man inte fått mer än E på ett så är det så. 

E3: Jag visste inte att det var så här först… och jag hade gjort något prov som var sämre… så jag 
ville satsa jättehårt på det sista provet. Och då sa hen ”Det kommer ändå inte att höja ditt 
betyg”… och vad händer med mig då? Jo, då anstränger jag ju mig inte för mer än E. Om det 
ändå är kört liksom. 

E1: Ja, de dödar ju vår motivation när de pratar sådär



Frågor som
väcks ur
analysen



Hur hade analysen blivit om vi inte
hade tagit in elevperspektivet?

Så länge det har funnits formell utbildning i USA, har 
såväl utbildningssystemet i sig som alla de reformer 
och förändringar som föreslagits och genomförts
tagit sin utgångspunkt i vuxnas föreställningar om 
hur utbildning ska förstås och hur undervisning ska 
praktiseras. Något är grundläggande galet när man 
bygger ett helt system utan att vid något enda
tillfälle konsultera dem som systemet är utformat
för att tjäna. (Cook-Sather, 2002)

Hur hade analysen blivit om vi inte
hade tagit in lärarperspektivet?



…”trots alla insatser”
Blir det för många? Träffar de rätt?

Implementera Skapa

Förändring som förvandling

Förändring som stegvis förbättring av befintlig praktik

Begreppsdriven 
förändringsintervention

Förbättringsintervention Problemlösningsintervention

Formativ intervention
(kollaborativ begreppsformering)



A7: Röd tråd finns, men upplevs ibland fortfarande som lite spretig. 
Men den har blivit rödare idag än vad den var för fem år sedan.

A3: Från gul till orange.
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förtrogenhet 

strategisk kunskapmagkänsla

intuition beslutskapital

tyst kunskap

komplementära attityder

omdöme

praktisk klokhet



Uppvisning av  en skenbar praktik – är det vad vi håller på 
med? Procedural display  (se Bloome m. fl. i Hirsh, 2014)

üSkolinspektionen inspekterar och ställer krav på insatser
üSkolan rapporterar om igångsatta eller tänka insatser
üSkolinspektionen är nöjd
üResultaten fortsätter sjunka

üSBS sätts igång
üAnalys görs
üAkademin bidrar med insatser
üAlla är nöjda (?)
üResultaten fortsätter sjunka



A1: …//… allt var rött utom betyg och bedömning.



”Blame”-frågan: Vems är skulden?

• Alla måste ta sin del av ansvaret
• Varför har det blivit så känsligt att ens nämna lärarnas roll?
• Vad bidrar akademin med? Baseras våra insatser på det vi råkar 

kunna och vara duktiga på? Vilka ”käpphästar” har vi? 
• Vad är uppföljningar av inspektioner och myndigheters insatser värda 

om man låter sig nöja med ord?
• Varför så förtvivlat kort tid – när vi alla vet hur lång tid det tar att 

åstadkomma hållbar förändring?



Gemensamt ansvar
• Vad tjänar det till att sparka uppåt och nedåt?

• Varför inte samverka med respekt för varandras expertis?

• Om varje aktör ärligt vänder blicken inåt och frågar sig vilket det
egna ansvaret är… så skulle det nog kunna bli lite bättre



(Jahnke, 2019)



Reflektion…

Reflektera 5 minuter var och en för sig. Utifrån ditt 
arbete och erfarenheter, vad i föreläsningen fångade 
din uppmärksamhet? Varför fångade detta din 
uppmärksamhet?
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