
Det tar åtta minuter att cykla 
mellan Hovsjöskolan och Scanias 

huvudkontor 
Ändå tror alltför många elever att de växer upp på en plats utan 

möjligheter 



Södertälje 



Södertälje och  
fyra kommundelar 

Där  

världarna  

möts 93 202 
invånare 

 

86 
sjöar 

707 
öar  

23 
naturreservat 

Nordens  

största sluss 

Enhörna 

Södertälje 

Järna 

Hölö 

Mölnbo 



För snart 7 år sedan 





Utgångspunkter 

• Hög andel nyanlända 

• Låg utbildningsnivå 

• Social segregation 

• Bristande förtroende för 
skolan 



Krisinsikt 

Insikt: Vi har inte 
bara en tuff 

utmaning, vi gör 
också fel själva 

Förändrings-
mandat 

Vi gör saker 
annorlunda idag 



Vad vi inte gjorde 

Resurser 
Organisations-

struktur 
Lokaler 



Förändringsresan 

• Styrning i linjen 

• ”Inside the box” 

• Ansvarskultur 

• Samarbetande kultur 

 

• Systematiskt  
kvalitetsarbete 



Vad vi gjorde 

• Gemensam struktur för systematiskt 
kvalitetsarbete – som vi håller i 

• Uppföljningar på elevnivå 

• Strukturer och standardisering  

• Forskningsbaserat utvecklingsarbete 

• Kompensatoriska åtgärder på 
huvudmannanivå 

• Nya former för kompetensutveckling 

• Nya förutsättningar för lärare och 
rektorer 

 

 



Vad gjorde vi med SYV? 

 



Resultatet – höjt meritvärde 6 av 
de senaste 7 åren 
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Andelen behöriga till gymnasiet 
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För att nå nästa nivå… 

• Nytt mål: ”Södertälje kommuns förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor ska bli Sverigeledande när det gäller att utveckla 
undervisningen så att barn och elevers familjebakgrund får minskad 
betydelse.” 

• Stämmer överens med den ambitionsnivå som finns i direktiven för 
utredningen om studie- och yrkesvägledning. 



För att nå nästa nivå… 



Då måste hela skolan och organisationen ställa om till att bli studie – och 
yrkesvägledande och SYV måste vara en nyckelperson 

För att nå nästa nivå i utvecklingen av Södertäljes skolor måste fler elever förstå 
hur långt de kan nå om de anstränger sig och gör sitt bästa 

Ändå växer elever ännu upp i en social kontext där de tror att de inte har några 
möjligheter 

Det tar åtta minuter att cykla mellan Hovsjöskolan och Scanias huvudkontor  


