
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inledning 
 
De sjunkande resultaten i skolan är ett svårt och komplicerat problem som berör och 
påverkar många människor. I Upplands Väsby gick 120 elever ut grundskolan med 
ofullständiga betyg år 2010. Dessa siffror är skrämmande höga och kräver ett agerande från 
såväl skolan som föräldrar, kommun och andra leverantörer av ungdoms- och 
fritidsverksamhet. Upplands Väsby måste kraftsamla och vända den negativa trenden och det 
är bråttom. Därför bjöd kommunen in till en Open Space dialog där alla berörda fick 
möjlighet att diskutera problemet och dess lösningar. 
 
Bakgrund till de sjunkande resultaten i skolan 
 
Skolresultaten i Upplands Väsby är under medelsnittet i Sverige och Stockholms län. 
Samtidigt dalar Sverige på den internationella jämförelseskalan över betyg. Internationella 
studier presenterar nedslående resultat inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap i 
Sverige.  
 
Läsförståelse 
Läsförståelsen har blivit signifikant lägre sedan år 2000 bland elever i den svenska skolan. 
Svensk forskning redogör samtidigt för att barns tid med föräldrar har minskat. Forskningen 
fastslår också att barns vistelse i förskolan och fritidshem har ökat och att barn lägger mer tid 
vid datorn än att läsa böcker.  
 
Matematik 
Drygt var femte elev i Sverige når inte den prestationsnivå som anses nödvändig för att klara 
de krav på matematisk kompetens som de förväntas möta i vuxenlivet. Internationella studier 
visar också att resultatet i matematik år 2009 är signifikant lägre än år 2003. 
 
Naturvetenskap 
För första gången i PISA( Programme for International Student Assessment) hamnar det 
svenska resultatet i naturvetenskap under genomsnittsnivån i OECD-länderna. 
 
Elevernas skolresultat kan påverkas av ett flertal faktorer. Skolreformerna som genomförts 
under de senare åren kan vara en sådan faktor menar forskningen. Svensk skola har satsat på 
differentiering och individualisering i större utsträckning än tidigare år. Det vill säga att man 
har satt elever i särskild undervisningsgrupp och använt mer individuellt arbete där lektionen 
är mindre lärarledd och mer ansvar läggs på eleven.  
 
Samtidigt ser forskningen en trend där skillnader ökar. Skillnaderna mellan elevers prestation 
ökar, skillnader mellan flickor och pojkar ökar, skillnaden av resultaten mellan olika skolor 
ökar, även resultaten mellan kommunerna har ökat. Variationen mellan skolorna kan 
förklaras med kommunaliseringen av skolan samt förändrad resursfördelning utan 
öronmärkta pengar.  
Däremot visar forskningen att elever är engagerade och trivs i den svenska skolan.  
 
Genom tiderna har skolan prövat många olika metoder för att få bättre undervisning och 
bättre elevprestationer. Forskningen har analyserat, utvärderat och kommenterat några av 
dem: 
 
 
 



 
 
 
Vad påverkar elevernas skolprestationer enligt stor internationell 
undersökning? (Hattie 2009)  
 
Inte alls/skadliga effekter bl.a.  
•Åldersblandade klasser  

•Problembaserat lärande  

•Elever får själv bestämma sin inlärning  
 
Måttliga effekter bl.a.  
•Mindre klasser  

•Individualiserad undervisning  

•Läxor och skriftliga prov  
 
Starka effekter bl.a.  
•Lugn och ro  

•Utvärdering av lärarens undervisning  

•Undervisning i högre takt för begåvade elever  
 
Vad säger forskningen om hur man uppnår bra resultat i skolan?  
 
Den enskilt viktigaste faktorn för goda elevresultat är läraren. Lärarens förväntningar på 
elevens prestation är en viktig faktor tillsammans med lärarens förmåga att undervisa. Utöver 
läraren har kamraterna en inverkan på elevers resultat. Forskning har kunnat visa att ”elever 
påverkas av den prestationsnivå som kamraterna har”. 
 
Nossebro lyfts fram som ett gott exempel 
 
Väsby är inte ensam om problemet med dåliga resultat och ofullständiga betyg. Nossebro 
utsågs som den näst sämsta skolan i landet. Beskedet blev startskottet för en helvändning och 
på tre år har de blivit en av Sveriges bästa skolor. Nossebro granskade skolforskningen och 
hittade fem punkter som de satsade helhjärtat på. 
 
 Två lärare i klassrummet 
 Inkluderat elever i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervisningen 
 Arbetar lösningsfokuserat istället för att lägga problemen hos eleverna 
 Rektor blev avlastad och kunde ägna sig till att bli pedagogisk ledare 
 Rektor träffar elevhälsoteamet en gång i veckan 
 
Detta har blivit ett framgångsrikt exempel som diskuteras flitigt i skolkretsar runt om i 
Sverige. 
 
 
 
 
 
 



Hur ser det ut i Väsby? 
 
I jämförelse med riket ligger Upplands Väsbys resultat lägre både vad gäller behörighet till 
gymnasieprogram och andel elever som nått målen i alla ämnen. Det är även stora variationer 
i resultat inom kommunen mellan alla skolor men också mellan de kommunala skolorna och 
friskolorna. Upplands Väsby ligger även under medelvärdet för samtliga skolor i Stockholms 
län i båda variablerna. 
 

 
 
För att Väsby ska kunna göra samma resa som Nossebro har kommunen tagit initiativet att 
hålla en Open Space dialog om hur vi tillsammans ska förbättra resultaten i skolan. 
 
Metoden Open Space 

Open Space är antagligen den enklaste och mest effektiva mötesformen som finns idag om 
man vill ta vara på engagemang, kunskap och nytänkande i en organisation och har begränsad 
tid till sitt förfogande. 

Open Space bygger på dialog och delaktighet och drivs av deltagarnas engagemang och 
ansvarstagande. Deltagarna skapar dagordningen tillsammans och har därefter frihet att välja 
vad de vill tala om, med vem och hur länge. Mötet blir på så sätt självorganiserande. En Open 
Space dialog syftar till att ”öppna fältet”. 

Open Space används för att lösa komplicerade problem, bygga nätverk och för att snabbt 
kunna agera på omvärldsförändringar.1 

                                                 
 
1  http://www.skaparlust.nu/openspace.htm 



Open Space är särskilt effektivt när:  

 Ämnet/frågan verkligen engagerar människor  

 Ämnet är komplext, mångbottnat, ingen vet svaret  

 Deltagarna representerar mångfald och olikhet  

 Konflikter och starka känslor föreligger  

 Det är bråttom  

 
 
Open Space - Hur ska resultaten i Väsbys skolor höjas? 
 
Fredagen den 13 maj bjöd Kundvalskontoret i Väsby in till Open Space. Syftet med att hålla 
dialog är att kraftsamla kring frågan om hur vi höjer resultaten i våra skolor i Väsby. 
Målgruppen för dialogen var elever, lärare, rektorer, föräldrar, tjänstemän från kommunen, 
politiker, företag samt alla som känner sig berörda och engagerade i frågan.  
 
Open space var välbesökt och 62 personer deltog i dialogen. Skolan representerades av lärare, 
rektorer och elever från samtliga kommunala skolor i Väsby. Dialogen besöktes också av ett 
antal privata skolor. Utöver skolan kom föräldrar, föreningsliv, polisen, fältarbetare, politiker, 
tjänstemän och representanter från företagen i Väsby för att delta. 
 
Mötet inleddes med att lägga en gemensam kunskapsbas över situationen i skolan och den 
rådande forskningen på området. Kunskapsbasen är beskriven i början av rapporten. Därefter 
fick var och en fundera över vad man ville diskutera utifrån givet tema. 
Det resulterade i 30 problemställningar som fördelades över tre sessioner. 
Problemställningarna bestod av allt från kränkningar i skolan till hur man inspirerar eleverna 
att vilja prestera bättre. Samtliga problemställning finns i bilaga 1.  
 
Deltagarna fick själva välja vilka diskussioner de ville delta i och utifrån intresse bildades 
grupper. Diskussionen i grupperna styrdes helt av gruppen själv och hela tiden gällde lagen 
om två fötter. Det vill säga att när man inte har mer att lära eller tillägga är det fritt att byta 
diskussionsgrupp. Varje diskussion sammanfattades på papper och hängdes upp på väggarna i 
salen för andra att läsa och inspireras av. 
 
Många ville diskutera hur man förändrar skolkulturen. Skolan ska inspirera elever till att vilja 
lära sig, förstärka elevers motivation och stärka intresset för kunskap. En del 
problemställningar berörde hur man driver en bättre skola med befintliga resurser. Hur 
använder man hela dagen? Andra diskuterade hur politiska mål och skolan ska utveckla 
konsensus på lång sikt. Hur sätter vi mål, analyserar och utvärderar verksamheten för att 
prestera bättre? Hur ser vi till att politiken styr på ”rätt nivå” och inte på detaljnivå?  
 
Många grupper diskuterade vikten av att svara på varför eleven ska lära sig det som skolan 
undervisar. Vad är syftet med undervisningen? En hel del ansåg att det är viktigt att eleven ser 
kopplingen till när och i vilka situationer kunskapen  kommer att utnyttjas i framtiden. Andra 
lyfte betydelsen av att sätta utbildningen i en kontext genom att samarbeta med näringslivet 
och de aktiva föreningarna i Väsby. Utöver en tydlig kontext ger samarbeten med näringslivet 
eleverna viktiga kontaktnät och inspiration. 
 
 



En fråga som många kände engagemang kring var elevfokus i skolan. 
 
 Förklara varför saker är viktiga! Att det står i kursplanen är inte ett accepterat svar. 
 Lärare ska ärligt engagera sig i sina elever. 
 Feedback mellan elever och lärare är superviktigt! 
 Ge eleverna en tydlig målbild. 
 Visa hur kunskap kan vara kul. 
 Ingen kunskap mellan kunskap och nytta  ger inte lust att lära 
 Nyckeln ligger i ”vitsen” med kunskap 

 
I diskussionen kring elevfokus behandlades till stor del lärarens roll i klassrummet. Hur 
sprider lärarna engagemang och lär ut till eleverna? Läraren måste kunna anpassa sin 
undervisning och variera den för att vara spännande och lättillgänglig för eleverna. Läraren 
måste även vara lyhörd för den feedback som eleverna ger och förändra och förbättra 
därefter. Deltagarna var också eniga med tidigare forskning att läraren ska ha positiva och 
höga förväntningar på alla elever i Väsbys skolor. 

 
När diskussionsmomentet var klart återstod att göra en prioritering av vilka 
problemställningar som är viktigast för arbetet med att förbättra resultaten i skolan. De mest 
prioriterade frågorna är: 

 
Skapa en bra skolkultur: 

 Hur signalerar vi att kunskap är viktigt? 
 Och …vilken kunskap? 
 Positiva förväntningar på eleverna! 
 Positiva föräldrar! 
 Motivation och ”att lyckas” 
 En tydlig skolkultur: mål och visioner 
 Lärarna är viktiga! 
 

Utvärdera lärarnas undervisning: 
 Elevers delaktighet i planering och arbetssätt för lärandet 
 Att läraren ser utvärdering som en möjlighet för yrkesutveckling och förbättrad undervisning 
 Skolkulturen måste präglas av intresse av att ta del av andras synpunkter 
 Viktigt att lärare har kompetens i gruppdynamik 
 Läraren måste ansvara/fördela elever i arbetsgrupper - ”inte eget val” – skapa flexibla 
grupper 
 Elevers delaktighet skapar motivation och leder till större intresse och resultatet 
 Utvärdering ska ske i olika former 
 

Inkludera mer i skolan: 
 Inkludering blir bättre för alla elever 
 Forskningsbaserad kunskap om arbetssätt ger konsensus  
 Fokusera på några mål 
 Vuxna och skolan tar ansvar- inte lägga över på eleven 
 Att inkludera eleven innebär samarbete mellan alla på skolan och familjen 
 Debatten om framgångsfaktorer måste fördjupas och tas av lärare och rektorer 
 Lust och glädje är lärandets förutsättning 
 Kollegial handledning - två lärare/grupp 
 Rektorerna måste få leda pedagogiken 



 
Stärka lärares engagemang: 

 Lärarna ska ha flera olika sätt att lära ut 
 Bättre relation mellan lärare och elever 
 Lärarna ska veta vad eleverna vill bli i framtiden 
 Ge feedback till läraren så som lärarna ska ge feedback till eleverna 
 Våga fråga lärarna, inte bara dålig kritik utan även bra saker 
 Dialog mellan lärare och elever 
 Sammarbetsövningar och” lära känna” dagar med elever och lärare 
 Respektera varandra som kollegor (elever och lärare) 
 Ge lärarna tid att vara engagerade inom arbetstiden 

 
Utöver dessa prioriterade områden fick rektorer, lärare, elever, föräldrar, tjänstemän och 
näringslivet med sig hundra andra medskick att ta vara på och sporras av.  
 
Nu väntar ett arbete med att ta fram ett förslag till en handlingsplan som både skolan och 
politiken kan landa i. Resan mot en bättre skola har nu på allvar tagit fart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 1 – problemställningar 
 
 

Frågor som sattes upp för diskussion på Open Space i Väsby: 

 Hur får man bättre sammanhållning i klassen? 

 Alla lär sig via sina sinnen se, höra, känna. Utveckla kunskap kring detta. 

 Undvik kränkningar. 

 Har lärarnas engagemang stor betydelse? Hur ökar man det? 

 Skapa ett tydligt syfte och följ det!? 

 Hur gör man inkludering på ett bra sätt? 

 Hur ökar vi på bästa sätt föräldraengagemanget i skolan? 

 Lugn och ro i klassrummet. 

 Vad skulle eleverna behöva/vilja, om de själv fick välja? 

 Hur kan vi förbättra koncentrationen i klassrummet? 

 Rätt förutsättningar? Regler, attityd, kultur mm (koppling skola idrott?) 

 Hur ökar man elevens hunger för kunskap?! 

 Minskad likvärdighet kontra kamrateffekters påverkan av resultatet. 

 Hur skapar vi konsensus om hur skolan i UV ska utvecklas? politik-tjänsteman-

skola- föräldrar? 

 Utvärdering av lärarens utbildning ( prestation i klassrummet)  

 Hur vinner vi den tid som krävs för verksamhetsutveckling utan ökade resurser? 

 Hur kan barn med särskilda behov integreras i ”vanliga” klasser? 

 Motiverade elever, drivkraft för lärandet. 

 Använd hela dagen! Utnyttjande av tiden. 

 Hur öka elevers positiva påverkan på gruppen? 

 Förväntansfulla barn – hur bibehålls denna förväntan under hela skoltiden? 

 Hur skapar man en kultur på en skola- eller i hela kommunen där kunskap är 

viktigt? 

 Kommunens beställarroll av skolan – förväntad leverans-uppföljning- konsekvens? 

 Hur får vi skolan att samarbeta med näringsliv och föreningar i undervisningen? 

 Utvärdering av lärarens undervisning? 

 Hur skapar vi en skolkultur där det är positivt att vara duktig(f.a pojkar)? 

 Hur höjer vi lärarnas kompetens och hur ger vi dem möjligheter att utnyttja den? 

 Hur följer vi upp idéer från idag? 



Bilaga 2 – bilder från dagen. 
 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 


