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Några utgångspunkter 

Likvärdig utbildning?  (Skollagen, 1 kap, 9§):

”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och 
inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.”

Skolsegregation: Ett uppdelat skolsystem där barn ofta går i skolan 
tillsammans med andra barn med liknande socioekonomisk och etnisk
bakgrund.

Förändring under de senaste 20 åren: 
• Den socioekonomiska skolsegregationen har varit likartad.
• Den etniska skolsegregationen har ökat (Yang Hansen & Gustavsson 2016). 



Skolsegregation

BAKOMLIGGANDE FAKTORER

1. Bostadssegregation

2. Skolvalet: Har betydelse för den 
etniska skolsegregationen (IFAU 
Rapport 2015:5)

3. Skolors val av elever: I Sverige 
enbart implicit genom etablerings-
område, riktad reklam, kötid osv. 

(Jenkins m.fl. 2008)

KONSEKVENSER

Ett uppdelat samhälle 

Vikande skolresultat 

- Minskad kamrateffekt 

- Olikartade lärarkompetenser 

- Skiftade förväntningar på elever

- Variationer i undervisningsmiljö 



Olika försök till att bryta skolsegregationens 
konsekvenser
• Förstärkning – t.ex. mer resurser till ”skolor i behov av stöd”, 

rekrytering av de bästa pedagogerna, initiativ för att stärka 
lokalsamhället.   

• Spridning – t.ex. bussning, kvoter för minoritetsgrupper, nya 
anvisningsskolor för elever (Rosengård i Malmö, Vivalla i Örebro).

• Sammanslagning – slå samman skolor med olika elevunderlag (t.ex. 
Nyköping, Gävle).



Studiedesign

• Följeforskningsstudien fokuserar omorganiseringen av Vivallaskolans verksamhet.

• Tre forskare följer arbetet på de fyra anvisningsskolorna under tre års tid (Lillån, 
Engelbrekt, Gumaelius, Nikolai). 

• Örebro kommun och Örebro universitet finansierar projektet.

• Att eleverna anvisas till flera nya skolor ger möjlighet till jämförelse mellan verksamheter, 
och att synliggöra såväl de möjligheter och utmaningar som kan följa av 
förändringsprocesserna. 

• Tre huvudsakliga ”raster”: Organisatoriska, pedagogiska och sociala processer



1. MIKRO: Individnivå

.

Eleverna och lärarna i verksamheten

• Elevers måluppfyllelse, studerat över tid
• Sociala processer, social samvaro och 

relationer
•Pedagogiska processer 



2. MESO: Verksamhetsnivå

De fyra anvisningsskolorna i fokus

• Förberedelser inför omorganiseringen
• Genomförande: Anpassning och utveckling av 

verksamheten
• Konsekvenser, på kort och lång sikt 



3. MAKRO: Samhällsnivå

Skol- och samhällsutveckling 

• Omorganiseringens möjliga betydelse i en vidare kontext.

• Utmaningar och möjligheter?

• Vilka lärdomar – positiva som negativa – kan dras?

• Juridikens gränser



Forskningens faser

1. Sonderande fas

2. Fördjupande fas

3. Den kommunala nivån

Intervjuer med politiker och tjänstemän som varit med om att fatta 
beslut kring omorganiseringen. Även övergripande statistik kring t.ex. 
måluppfyllelse, söksiffror till verksamheterna, underlag för politiska 
beslut m.m.



Studierna på verksamhetsnivå

• Möjlighet att studera komplexa samhällsutmaningar på lokal skolnivå.

• 1-2 klasser/skola, fram till dess att eleverna lämnar grundskolan våren 
2021.

• Design som gör det möjligt att följa hur skolornas förhållningssätt 
förändras och utvecklas över tid samt jämföra mellan dem, både på 
klassrums- och verksamhetsnivå. 



Etiska hänsynstaganden

• Lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460).

• Ej dokumentera information kring enskilda individer eller händelser.

• Intervjuer och klassrumssituationer föregås av inhämtat aktivt 
samtycke, i elevernas fall från både eleverna och deras 
vårdnadshavare. 

• Intervjuer spelas in på band, förutsatt att detta godkänns av 
informanten.

• Anonymisering: Fingerande namn, inga listor upprättas över 
deltagande personer. 



Den sonderande fasen (start vt 2018)

• Bild av skolans verksamhet och organisation, förberedelse, möjligheter och 
utmaningar. 

• Intervjuer personal + spontana samtal i verksamheten, fältanteckningar.

• Information om forskningens syfte: att undersöka hur skolor kan arbeta för 
att motverka uppdelningar i samhället och bli en plats där alla barn och 
ungdomar kan lära och utvecklas.



Den fördjupande fasen (start ht 2018-)

• Valet av klasser sker mot bakgrund av den sonderande fasen.

• Etnografiskt inspirerad forskningsdesign där forskarna utför fältarbete 
i respektive verksamhet. 

• Metoder: 
• intervjuer med personal och elever 

• observationer av skolornas verksamhet 

• enkätundersökning med vårdnadshavare

• statistisk analys måluppfyllelse (SCB)



Återrapportering

• 2018-2020: Max två kortare presentationer per år: process och ev. 
delresultat.

• 2021: Slutrapport till Örebro kommun (april) som presenteras vid max 
fyra tillfällen.

• … samt forskningskonferenser och forskningspublikationer. 


