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Styrning och ledning i skolan

U TBILDNINGSKVALITETEN 
varierar mycket, både mellan 
länder och mellan skolor i samma 
land. En viktig förklaring till 

skillnaderna kan finnas i skolornas styrning 
och ledning. I den här studien undersöks 
detta. Analysen visar i vilken utsträckning 
skolor använder 20 grundläggande arbetssätt 
för verksamhetsstyrning, uppföljning, 
målstyrning och personalhantering.
 Datamaterialet bygger på telefonintervjuer 
med rektorer för 1 800 skolor i Brasilien, 
Indien, Italien, Kanada, Storbritannien, 
Sverige, Tyskland och USA. 88 svenska skolor 
ingår. Resultaten sätts i relation till skolornas 
prestationer i form av elevresultat.

STOR A SKILLNADER MELL AN L ÄNDER. 
Storbritannien hamnar högst i studiens rankning av styr-
nings- och ledningskvalitet, följt av Sverige, Kanada och 
USA. Tyskland befinner sig i mitten. I botten hamnar Italien 
och Brasilien, och allra längst ned Indien. Skillnaderna mel-
lan länder är tydligare för utbildning än för tillverknings-
industrin och sjukvården i motsvarande studier.
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FRISTÅENDE SKOLOR UTMÄRKER SIG.  De friståen-
de skolorna får högre poäng på styrnings- och ledningskva-
litet än skolor i offentlig regi och helt privata skolor. Dessa 
skillnader har till stor del med ledarskap och ansvarsutkrä-
vande att göra. Rektorer vid fristående skolor har i större 
utsträckning en långsiktig, väl kommunicerad strategi för 
skolan. De hålls också i högre grad ansvariga för elevernas 
prestationer av skolornas huvudmän.

POSITIV KOPPLING TILL ELEVRESULTAT.  Det finns 
en stark koppling mellan skolornas styrnings- och lednings-
kvalitet och elevernas resultat. I jämförelse med andra stu-
dier uppvisar styrning och ledning ett starkare samband 
med elevresultat än skolkonkurrens, lärarkvalitet och 
 klasstorlek.

Raffaella Sadun, fil.dr i nationalekonomi, Harvarduniversitetet, och John Van Reenen, professor i nationalekonomi, 
London School of Economics, är medförfattare till artikeln som sammanfattas i detta nummer av SNS Analys.
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Skillnaderna i utbildningskvalitet är stora, både 
inom och mellan länder, visar en växande forsk-
ningslitteratur.1 

Därför är det viktigt att förstå vad det är 
som påverkar skolors prestationer. Hur skolor 
styrs och leds kan vara en viktig förklaring till 
dessa skillnader. Tyvärr är kunskapen om bety-
delsen av styrning och ledning i skolor låg. 

Studien som presenteras här visar att det  
finns stor variation i styrning och ledning 
av skolor, både inom och mellan länder.2 
Skillnaderna är dessutom starkt kopplade till 
skolornas prestationer i form av elevernas 
resultat, vilket tyder på att styrning och ledning 
har betydelse i skolan.3

Intervjuer med 1 800 rektorer
I studien ingår 1 800 skolor i Brasilien, Indien, 
Italien, Kanada, Storbritannien, Sverige, 
Tyskland och USA. Skolorna erbjuder utbild-
ning till 15-åringar. 88 svenska skolor ingick i 
studien.4

Undersökningsmetoden som används 
utvecklades för drygt tio år sedan för att mäta 
styrnings- och ledningskvalitet, det vill säga 
managementkvalitet, i företag och andra orga-
nisationer.5 Metoden har sedan dess tillämpats 
av en internationell forskargrupp vid London 
School of Economics Centre for Economic 
Performance tillsammans med andra forskare i 
studier av över 10 000 verksamheter i ett tjugo-
tal länder. Studierna spänner över bland annat 
tillverkningsindustrin, detaljhandeln, sjukvår-
den och universitetsväsendet.6 

Datamaterialet har samlats in genom 
telefonintervjuer med skolornas rektorer. 

1 Se t.ex. OECD (2012).

2 Skriften är en sammanfattning av Bloom m.fl. (2015).

3 Tidigare studier av styrnings- och ledningspraktiker i 
skolan stödjer studiens resultat. Dobbie och Fryer (2013) 
visar i en studie av 39 charterkolor i New York att arbetssätt 
liknande de som undersöks här, särskilt läraråterkoppling, 
datadriven undervisning och höga förväntningar, är kopplat 
till signifikant högre betyg. Angrist, Pathak och Walters 
(2013) visar i en studie av 36 charterskolor i Massachusetts 
att storstadsskolornas resultat är kopplade till undervis-
ningstid, klassrumstekniker och att skolan har en ”inga 
ursäkter”-filosofi. 

4 Datamaterialet samlades in under 2009.

5 Bloom och Van Reenen (2007).

6 Bloom m.fl. (2012). Även svenska forskare har tillämpat 
metoden för att undersöka styrning och ledning av äldrebo-
enden, se Angelis och Jordahl (2014).

Vi använder en intervjuenkät som undersö-
ker i vilken utsträckning 20 grundläggande 
arbetssätt för styrning och ledning används.7 
Arbetssätten, eller metoderna, är indelade i föl-
jande områden: 
• verksamhetsstyrning (operations)
• uppföljning (monitoring)
• målstyrning (target setting)
• personalhantering (people). 

Efter intervjun utvärderas svaren på varje fråga 
mot en bedömningsmall som sträcker sig från 1 
(worst practice) till 5 (best practice). Poängen 
anger i vilken grad en viss metod används i sko-
lan. De 20 delarna vägs samman i ett index till 
ett övergripande mått på managementkvali-
tet. Se vidare faktarutorna ”Styrnings- och led-
ningsområden som undersöks” och ”Urval och 
intervjuteknik”.

Stora skillnader mellan länder
Av de åtta studerade länderna hamnar 
Storbritannien högst i studiens rankning, följt 
av Sverige, Kanada och USA. Tyskland befin-
ner sig i mitten. I botten hamnar Italien och 
Brasilien, och allra längst ned Indien, se figur 1. 

Skillnaderna mellan länder är tydligare för 
utbildning än för andra sektorer. 46 procent av 
variationen i managementindexet kan tillskri-
vas variationen mellan länder. Det ska jämföras 
med 13 procent i tillverkningsindustrin och 40 
procent inom sjukvården mellan samma län-
der. 

Resultatet tyder på att institutionella förut-
sättningar – såsom lagar, regelverk, kultur och 
traditioner – i respektive land kan ha betydande 
effekter på hur skolor styrs och leds.

Mindre styrning än i andra sektorer
Användningen av grundläggande metoder för 
styrning och ledning är relativt begränsad i sko-
lan. Skolornas snittpoäng ligger på 2,27 i det 
managementindex vi skapat. Det är betydligt 

7 För att kunna göra jämförelser med andra branscher och 
sektorer ändras frågorna så lite som möjligt från studie till 
studie, även om vissa ändringar görs, i det här fallet för att 
frågorna ska passa för skolverksamhet.

Hur skolor styrs 
och leds kan vara 
en viktig förkla-
ring till skillna-
derna i utbild-
ningskvalitet.

Studiens resul-
tat tyder på att 
lagar, kultur och 
traditioner i ett 
land kan ha bety-
dande effekter på 
hur skolor styrs 
och leds.
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Totalt 88 
 svenska skolor 
deltog i studien. 
65 kommunala 
och 23 fri
stående.

Storbritannien 
hamnar högst i 
studiens rank-
ning, följt av 
Sverige, Kanada 
och USA.

Figur 1. Genomsnittlig poäng i managementindex, per land.  
Skalan går från 1 (worst practice) till 5 (best practice).
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Styrnings- och ledningsområden som undersöks
Verksamhetsstyrning: standardisering av undervisningsplaneringen, individualisering av 
undervisningen, datadriven planering och övergångar för elever, tillämpning av best practices i 
undervisningen.

Uppföljning: kontinuerliga förbättringar, uppföljning och analys av resultat, resultatdialog, konsekvenser 
av resultatanalys.

Målstyrning: målbalans, målens samband, tidshorisont, måluppfyllelse, tydliga och jämförbara mål.

Personalhantering: belöning och befordring av personal som uppnår goda resultat, hantering av personal 
med otillräckliga resultat, förvalta och behålla talanger, skapande av ett tydligt värdeerbjudande för de 
anställda.

Urval och intervjuteknik

Skolorna som ingick i studien valdes ut genom ett slumpmässigt urval av skolor med undervisning för 
15-åringar och med minst 50 elever. Dessa skolor är tillräckligt stora för att det ska vara troligt att de 
undersökta styrnings- och ledningsmetoderna har betydelse. Svarsfrekvensen låg på 41 procent, vil-

ket är i linje med motsvarande studier i andra branscher. För Sverige låg svarsfrekvensen på 36 procent. 
Totalt 88 svenska skolor ingick i studien, 65 kommunala och 23 fristående.

Intervjuerna genomfördes per telefon och var ”dubbelblinda”. Det innebär att rektorerna inte visste att 
deras svar skulle användas för att mäta managementkvalitet, och att de som genomförde intervjuerna inte 
visste något om respektive skolas prestationer. 

Intervjuerna bestod av öppna frågor, exempelvis: ”Vilka indikatorer använder ni för att följa skolans 
prestationer?” i stället för den mer ledande frågan: ”Använder ni klassrumstester som indikatorer (ja/nej)?” 
Efter de inledande frågorna ställdes följdfrågor som ”Hur ofta mäts dessa indikatorer?” följt av frågorna 
”Vem får se data?” och ”Om vi skulle ta en tur genom din skola, på vilka sätt skulle jag kunna se hur det går för 
skolan i relation till era indikatorer?”. Intervjuerna med svenska rektorer genomfördes på svenska.

Svaren bedömdes efter intervjun mot en bedömningsmall som i det här exemplet gick från 1) definierat 
som ”Måtten som följs indikerar inte direkt om de övergripande målen uppnås. Mätningen sker ad hoc (vissa 
metoder mäts inte alls)” till 5) definierat som ”Prestationer mäts och kommuniceras kontinuerligt till all per-
sonal, både formellt och informellt, genom en rad olika visuella hjälpmedel”. 
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lägre än snittet för tillverkande företag i samma 
länder som ligger på 3,01.8 Det är också lägre än 
snittet för sjukhus som studerats i dessa länder, 
vars genomsnittliga poäng är 2,43.9 

Se figur 2 för en illustration av resultaten 
för dessa tre sektorer i Sverige. I figuren syns 
att svenska tillverkningsföretag får högre snitt-
poäng på managementindex än både svenska 
sjukhus och svenska skolor.

Inga skolor i något land ligger nära 5 poäng. 
Att det inte verkar finnas skolor som genomgå-
ende håller best practice när det gäller styrning 
och ledning är en stor skillnad mot framför allt 
tillverkningsindustrin.

Managementkvaliteten 
varierar mellan skolor
Som framgår i figur 3 är spridningen när det 
gäller managementkvalitet relativt stor mel-
lan skolor inom samma land. Det gäller även 
Sverige. Det är vanligt att man finner stor varia-
tion i styrning och ledning när man gör studier 
av detta slag. 

Personalhanteringen kan utvecklas
Skolor är generellt sett sämre än andra sekto-
rer på personalrelaterad styrning och ledning. 
Figur 4 visar skillnaderna i poäng mellan perso-

8 Företag med mellan 50 och 5 000 anställda.

9 I sjukvårdsstudien ingick allmänsjukhus med akutsjuk-
vård, kardiologi och ortopedi.

nalrelaterade metoder och managementmeto-
der som inte har med personalen att göra inom 
skolan. Till den första gruppen hör rekrytering, 
hantering av lågpresterande personal, belö-
ning och befordring. Till den andra gruppen hör 
verksamhetsstyrning, uppföljning och målstyr-
ning. 

Svenska skolor får högst poäng  
på uppföljning

I figur 5 illustreras hur poängen fördelar sig för 
de svenska skolorna på de fyra management-
områdena. Svenska skolor får högst poäng på 
uppföljning (3,1) och verksamhetsstyrning 
(3,0), lägre på målstyrning (2,7) och lägst på 
personalhantering (2,5).

Positiv koppling till 
elevprestationer
En viktig fråga är naturligtvis om kvaliteten 
på styrning och ledning är relaterad till utfall i 
elevernas utbildning. 

Det finns inga mått på elevprestationer 
på skolnivå som är jämförbara mellan länder. 
Därför samlades flera olika landspecifika mått 
på utbildningsresultat in, såsom resultat från 
standardiserade, i vissa fall obligatoriska prov, 
och från icke-standardiserade provresultat. 
För Sverige användes meritvärde i nionde klass 

Figur 2. Fördelningen av poäng i managementindex  
i svenska skolor, sjukhus och tillverkningsföretag.

Svenska tillverk-
ningsföretag får 
högre snittpoäng 
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kvalitet än både 
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Figur 3. Fördelning av poäng i managementindex, per land.  
Skalan går från 1 (worst practice) till 5 (best practice).
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samt andel behöriga elever till gymnasiet.10

Vi kan inte i den här studien undersöka 
orsakssamband, det vill säga om elevprestatio-
nerna beror på managementkvaliteten (eller 
tvärtom). Däremot visar vår analys att det finns 
en stark koppling mellan måttet på manage-
mentkvalitet och elevernas resultat.

Analysen av skolor inom respektive land 
visar att höga snittpoäng i managementkvalitet 

10 Båda dessa mått, och även måtten på skol- och elev-
egenskaper, är hämtade från Skolverkets webbplats, (www.
skolverket.se, siris.skolverket.se) för de flesta av skolorna 
som ingår i studien, för år 2009. Meritvärdena i årskurs 
9 består av summan av poängen för de 16 bästa ämnena i 
elevens slutbetyg. För varje ämne kan eleven få godkänt (10 
poäng), väl godkänt (15 poäng) eller med beröm godkänt (20 
poäng). Meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg 
i minst ett ämne. För att vara gymnasiebehörig krävs att 
eleven har minst godkänt i minst tre av kärnämnena svenska 
(eller svenska som andraspråk), engelska och matematik. 

hänger samman med höga resultat för eleverna. 
Jämfört med en skola i den lägsta fjärdedelen av 
managementindexet ligger en skola i den hög-
sta fjärdedelen av indexet 15 procentenheter 
högre upp i fördelningen av elevprestationer. 

En jämförelse med studier som undersö-
ker effekter av olika typer av input i skolan visar 
att korrelationen mellan managementkvalitet 
och elevprestationer är två till tre gånger större 
än den mellan elevresultat och skolkonkurrens, 
respektive lärarkvalitet. Vidare är den över tio 
gånger större än korrelationen mellan klasstor-
lek och elevresultat. 

Figur 4. Genomsnittspoäng på managementindex uppdelat på personrelaterade  
och icke personrelaterade managementmetoder, per land.

Figur 5. Genomsnittspoäng i managementkvalitet uppdelat på uppföljning,  
verksamhetsstyrning, målstyrning och personalhantering, för Sverige.

1 2 3 4 5

Indien

Brasilien

Italien

Tyskland

USA

Kanada

Sverige

Storbritannien

Personalrelaterad Icke personalrelaterad

1 2 3 4 5

Personalhantering

Målstyrning

Verksamhetsstyrning

Uppföljning 3,1

3,0

2,7

2,5

Skolor är gene-
rellt sett sämre 
än andra sekto-
rer på personal-
relaterad styr-
ning och ledning, 
såsom rekryte-
ring, hantering 
av lågpresteran-
de personal och 
befordran.

I jämförelse med 
andra studier 
uppvisar styr-
ning och ledning 
ett starkare 
samband med 
elevresultat än 
skolkonkurrens, 
lärarkvalitet och 
klasstorlek.
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Fristående skolor  
utmärker sig
Det finns stora skillnader i managementkvali-
tet inom länderna. I studien delas skolorna in i 
tre typer:
• privata skolor
• fristående skolor (självständiga, offentligt 

finansierade)
• skolor i offentlig regi.

Fristående skolor definieras som skolor som 
åtminstone delvis är offentligt finansierade och 
åtminstone delvis är självständiga inom ett av 
följande områden: bestämma läroplan, välja 
lärare och elevantagning. 11

De fristående skolorna får högre poäng på 
managementkvalitet än skolor i offentlig regi 
och privata skolor. De fristående skolorna ver-
kar ha signifikant högre poäng på management-
kvalitet än skolor i offentlig regi i alla länder 
utom Indien. Privata skolor får dock inte högre 
poäng än offentliga skolor i något land förutom 
Brasilien. 

Skillnaden mellan å ena sidan fristående 
skolor och å andra sidan skolor i offentlig regi 
och privata skolor verkar inte ha att göra med 
vilka elever som går på skolan eller vilket områ-
de skolan ligger i, och inte heller med generella 
egenskaper hos skolans rektor, såsom tjänste-
år eller kön.12 

Ledarskap och ansvarsutkrävande
Vad förklarar då de fristående skolornas för-
delar?

I synnerhet är det vanligare att rektorer 
vid fristående skolor har utvecklat och kom-
municerat en långsiktig strategi för skolan. 
Huvudmannens styrning av dessa rektorer är 
också starkare när det gäller ansvarsutkrävan-
de för elevprestationer, i jämförelse med rekto-
rer vid offentligt drivna skolor och vid privata 
skolor. Dessa två faktorer står för ungefär halva 

11 I gruppen självständiga, offentligt finansierade skolor 
ingår ”escolas de referência” i Brasilien, ”separate schools” 
i Kanada, ”private Ersatzschulen” i Tyskland, ”private aided 
schools” i Indien, friskolor i Sverige, ”academies” i Storbri-
tannien och ”charter and magnet schools” i USA. I Italien 
finns det inte några skolor av den här typen.

12 Skolor med kvinnlig rektor har något högre poäng på 
managementkvalitet, men skillnaden är liten.

skillnaden i managementkvalitet mellan fristå-
ende skolor och de två andra skoltyperna.13

Svenska fristående skolor
I analysen av fristående skolors poäng på mana-
gementkvalitet utmärker sig de svenska frisko-
lorna. Resultaten är särskilt starka för Sverige. 
Detta kan bero på att Sverige haft radikala 
skolreformer i ett internationellt perspektiv: 
kommunaliseringen av skolan samt friskole-
reformen i början av 1990-talet. Den svenska 
friskole reformen har sedan början av 1990-talet 
bidragit till en snabb ökning av denna typ av 
skolor och andelen elever som går i dem. De 
amerikanska och brittiska fristående skolorna 
(charterskolor respektive academies) har där-
emot införts stegvis i långsammare takt, med 
början i mitten till slutet av 1990-talet.14 Vi vill 
dock betona att det är ett litet urval av  svenska 
skolor som ingår i studien, och att resultaten 
därför ska tolkas med försiktighet.

Slutsatser
Från ett policyperspektiv tyder resultaten på att 
förbättrad styrning och ledning kan vara viktigt 
för att förbättra skolors kvalitet.

Ett nytt resultat är att fristående skolor ver-
kar få signifikant högre managementpoäng än 
både vanliga offentligt drivna skolor och privata 
skolor. Två nyckelfaktorer som verkar spela roll 
för de fristående skolornas högre poäng är att:
• en extern huvudman håller rektor ansvarig 

för skolans prestationer
• rektor utövar ett starkt ledarskap genom en 

tydlig strategi.

Ur ett policyperspektiv pekar detta på att det 
finns fördelar med ett decentraliserat skolsys-
tem där fristående skolor tillåts avvika från de 
offentliga. Studien ger också grund för utveck-
ling av styrningen av skolor i offentlig regi. Mer 

13 Detta gäller för skolorna i de OECD-länder som ingår i 
studien, det vill säga inte Indien och Brasilien.

14 En studie av de brittiska fristående skolornas effekt på 
elevernas resultat visar starka positiva resultat för skolor 
som varit academies under en längre tid och som genomgått 
de största förändringarna när det gäller styrning (Machin 
och Vernoit 2011). Det antyder att det kan dröja ett tag innan 
man ser effekterna av att introducera fristående skolor i ett 
utbildningssystem.

De fristående 
skolorna får 
högre poäng 
på manage-
mentkvalitet än 
skolor i offentlig 
regi och privata 
skolor.

Det är vanligare 
att rektorer vid 
fristående skolor 
har utvecklat och 
kommunicerat en 
långsiktig stra-
tegi för skolan.
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självständighet leder troligen inte i sig själv till 
bättre resultat. Men att hitta sätt att förbättra 
huvudmännens styrning av skolor och att moti-
vera rektorer är sannolikt centralt för att säkra 
att decentraliserad makt leder till standardför-
bättring.

Bidrag till 
forskningslitteraturen
Den här studien ger flera bidrag till den utbild-
ningsekonomiska litteraturen. Dels kopplar 
den till studier om institutioners betydelse för 
skolors prestationer, med fokus på implikatio-
ner för styrning och ledning. Många aktuella 
studier (t.ex. OECD:s PISA-studier) har också 
undersökt detta med fokus på självständighet, 
centraliserad uppföljning, skolval, incitament 
för lärare och undervisningstid.15 

Dels finns det en framväxande litteratur om 
alternativa styrnings- och ledningsmetoder och 
elevresultat. Studierna har fokuserat på själv-
ständiga, offentligt finansierade skolor, såsom 
amerikanska charterskolor i storstadsområ-
den.16 

Genom analysen av rektorernas betydel-
se relaterar studien också till forskningen som 
undersöker effekter av ledarskap i skolan.17 

Slutligen bidrar studien på ett mer generellt 
plan till litteraturen som analyserar styrning 
och ledning i offentlig sektor.18

15 Se t.ex. Hanushek och Woesmann (2010), Fuchs och 
Woessmann (2007), Woessman m.fl. (2007), Woessmann 
(2005), Woessmann (2010), Hanushek, Link och Woess-
mann (2013) samt Lavy (2010).

16 För studier om amerikanska charterskolor i USA, se 
Abdulkadiroglu m.fl. (2011), Angrist, Pathak och Walters 
(2013), Angrist m.fl. (2011), Fryer (2014), Dobbie och Fryer 
(2011) och (2013), Curto och Fryer (2014) och Hoxby och 
Murarka (2009). För studier om amerikanska charterskolor 
på landsbygden, se Angrist m.fl. (2011); studier om brittiska 
academies, se Eyles och Machin (2014), Machin och Vernoit 
(2011) och Clark, Martorell och Rockoff (2009); studier om 
svenska friskolor, se Sahlgren (2011), Böhlmark och Lindahl 
(2012); samt studier om kanadensiska separata skolor, se 
Card, Dooley och Payne (2010).

17 Se t.ex. Branch, Hanushek och Rivkin (2012), Dhuey 
och Smith (2011), Coelli och Green (2012), Clark, Martorell 
och Rockoff (2009), Béteille, Kalogrides och Loeb (2012), 
Grissom och Loeb (2011) samt Horng, Klasik och Loeb 
(2010).

18 Se t.ex. Bloom m.fl. (2015), McCormack, Propper och 
Smith (2013) samt Rasul och Rogger (2013).

Fortsatt forskning
Studien ger uppslag till fortsatt forskning i fle-
ra riktningar. För det första presenteras här 
endast korrelationer. Det är högt prioriterat att 
tänka ut hur man kan utvärdera effekterna av 
förändringar i styrning och ledning genom till 
exempel randomiserade experiment. 

För det andra förklaras i studien högst hälf-
ten av de fristående skolornas högre poäng på 
managementkvalitet genom ansvarsutkrävan-
de och ledarskap. Var är det mer som är viktigt? 
Finns det egenskaper hos lärare och rektorer 
som den här studien har missat? 

För det tredje: Vad är det som driver för-
bättringar i styrning och ledning av skolor? 
Studien tyder på att huvudmannens styrning 
av ledningen har betydelse, vilket också gäller i 
andra sektorer. Men hur påverkar skolors nät-
verk, lärares färdigheter, incitament, skolval 
och information? Många spännande frågor lig-
ger framför oss.
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