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Debattartikel Aftonbladet publicerad 20-08-31 om skolan 

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/Wb9axr/jo-det-gar-att-gora-skolan-mer-jamlik 
  

Debattartikel SvD 20-08-17 om segregationen 

https://www.svd.se/riktade-pengar-rar-inte-pa-segregationen?fbclid=IwAR1-2iI-S0l-
c_IWxSbuSn3wMHGnck8Ecnw09xCXyWdK_ohobH4TUZNNM2E 
 

Intervju Aftonbladet publicerad 20-09-13 om kriminella nätverk 
https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/bnKG23/sodertaljes-kommunalrad-jag-pratar-inte-om-klaner 
  

Kapitel i bok (antologi) utgiven av Lärarnas Riksförbund 2020: 

Ögren Wanger M, Alagic,Z (red.) Likvärdig skola  En ödesfråga för Sverige, Natur & Kultur 2020. 
Boel Godner, kapitel 10: En historisk skolresa i Södertälje. (Laddas ned som ebok och öppnas med 
t.ex. med Adobe Digital Editions) https://www.lr.se/likvardigskola  

Citat s.126 ”Det var också dags att sluta syssla med projekt och symbolåtgärder som i bästa fall 
gav låg effekt och som i sämsta fall tog bort skolornas tid och möjlighet att syssla med det skolan 
ska göra, nämligen undervisning enligt läroplanen. Det var dags att sluta tänka utanför boxen, 
springa på alla bollar och experimentera. Vi behövde i stället backa tillbaka, utgå från vad 
forskningen menar fungerar och att var och en tar ansvar utifrån sin roll och sitt uppdrag. 

 Det är egentligen inte så svårt. Om en skola ska få en elev att lära sig mer behöver det vara 
högre kvalitet i undervisningen. Undervisningens kvalitet förbättras när läraren lär sig av sina 
kollegor, när läraren möts av krav och stöd från ett bra pedagogiskt ledarskap, när det finns en 
systematisk uppföljning av elevernas utveckling och en styrning av resurser utifrån var de behövs 
mest. 

 Allt detta fångades inom ramen för ett av Sveriges mest fokuserade systematiska 
kvalitetsarbeten. Den stora förändring vi i Södertälje gjorde handlade om systematik och ordning 
i den ordinarie styrningen av skolan. Det kanske inte ger de rubriker man får av projekt och 
symbolåtgärder. Men det ger effekt i skolans kvalitet.” 

Ekots lördagsintervju 20-09-19 Boel Godner (S) - är Södertälje en förebild? 
https://sverigesradio.se/avsnitt/1569660  
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