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Studier om implementering av Lärande för hållbar utveckling (LHU) visar att 
påverkan på elevers förståelse, attityder och agerande i frågan är liten. Det finns 
ett behov av att empiriskt undersöka hur skolans organisation kan underlätta 
en mer framgångsrik LHU implementering. Rektorernas roll pekas ut som 
central i det arbetet, men få studier har tidigare undersökt hur rektorer arbetar 
med skolorganisationen. I studien undersöks generella uttryck för kvalitet som 
rektorer anser viktiga i skolorganisationen för att åstadkomma en utbildning 
med hög kvalitet. Resultaten tolkas i ljuset av skolor som aktivt implementerar 
LHU. Studien söker svar på vad som utmärker de skolorganisationer som aktivt 
arbetar med LHU. 14 rektorer på 10 LHU-skolor har intervjuats. Kvalitativ 
data har kvantifierats i syfte att upptäcka mönster och sammanhang. Ett 
speciellt fokus har ägnats åt transforamtiva uttryck, som ett svar på tidigare 
kritik mot att LHU implementerats allt för strukturellt inom skolan. Resultaten 
redovisar kvalitetskriterier som rektorerna framhåller som viktiga samt specifika 
fokusområden för kvalitetsarbete. Skolor i studien med hög medvetenhet om 
transformativa uttryck inom skolans organisation utgör grund för en diskussion 
om hur strategier för LHU implementering kan utformas.

LICENTIATUPPSATS   |   Karlstad University Studies   |   2017:39

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap

Biologi

LICENTIATUPPSATS   |   Karlstad University Studies   |   2017:39

ISSN 1403-8099

ISBN 978-91-7063-911-1 (pdf)

ISBN 978-91-7063-816-9 (print)



LICENTIATUPPSATS  |   Karlstad University Studies   |   2017:39

Implementering av 
lärande för hållbar 
utveckling
En studie av rektors förståelse av kvalitet i skolans 
organisation

Anna Mogren



Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2017

Distribution:
Karlstads universitet  
Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap
Institutionen för miljö- och livsvetenskaper
SE-651 88 Karlstad
+46 54 700 10 00

© Författaren

ISSN 1403-8099

urn:nbn:se:kau:diva-64659

Karlstad University Studies   |   2017:39

LICENTIATUPPSATS 

Anna Mogren

Implementering av lärande för hållbar utveckling - En studie av rektors förståelse av 
kvalitet i skolans organisation

WWW.KAU.SE

ISBN 978-91-7063-911-1 (pdf)

ISBN 978-91-7063-816-9 (Tryck)



 
 

   i 

Abstract 

Implementing Education for Sustainable Development: A study of 
school leaders’ understanding of high quality in school organisations 

 
Student outcomes of Education for Sustainable Development (ESD) is 
reported to be weak and empirical studies investigating the 
underlying causes have been called for. School organization is pointed 
out as essential, which highlights the role of school leaders in realizing 
ESD. This study aims to identify characteristic features of ESD active 
school organizations, by investigating how school leaders maintain 
high quality in their organizations. ESD is thus studied from an 
internal organizational perspective. Fourteen school leaders at ten 
upper secondary schools, active in ESD implementation, were 
interviewed and qualitative data quantified. A special focus was on 
school leaders’ transformative statements, in response to earlier 
criticism that ESD implementation has been too structural. Results 
consist of 26 identified quality criteria. By means of cluster analysis, 
the quality criteria were merged into four principal quality criteria: 
collaborative interaction and school development, student-centred 
education, cooperation with local society and proactive leadership 
and continuity. The school leaders’ quality strategies were identified 
through correlation analysis of their principal quality criteria. The 
quality strategies reveal a difference in the schools’ internal or 
external focus. An analysis of the school leaders’ quality statements in 
relation to their quality strategy implementation indicates that ESD to 
a large degree is introduced from a transformative perspective. One 
school in the study stands out as highly transformation-oriented, and 
has a quality strategy combining an internal and external focus, thus 
making it a possible benchmark for successful ESD-implementation. 
The study contributes a suggestion on how a progression of ESD 
implementation can take place and as well as possible obstacles.  
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Förord  

Under mitt liv har jag på olika sätt förhållit mig till Lärande för 
hållbar utveckling, LHU. Jag har vuxit upp i jordbruksnäring. Där har 
generationers erfarenheter format hur min familj brukar styv 
västgötalera så den hållbart och rikt kan producera näring år efter år. 
Min skolgång väckte också ett ökat samhällsintresse för miljöfrågor. 
Mina fritidsintressen och mitt yrkesval som lärare i 
naturvetenskapliga ämnen är i hög grad ett resultat av tidens krav på 
förändring och förnyelse av mänsklighetens sätt att lära att leva i 
samklang med naturens resurser. För min generation blev även de 
globala perspektiven centrala inom utbildning. LHU-perspektivet 
inbegriper för mig generationers tidigare kunskaper och knyter an till 
nya globala utmaningar.  

Under hela min yrkeskarriär har jag arbetat tillsammans 
med bland annat lärare för att LHU-perspektivet på ett meningsfullt 
sätt skall bidra till elevers kunskapsutveckling. Jag har främst arbetat 
inom statliga program som utgör resurser för utbildningsområdet 
”globala och hållbara frågor i lärande”. Arbetet har inneburit att skapa 
en förståelse för hur sociala, ekonomiska och ekologiska frågor i ett 
gemensamt perspektiv kan bidra till utveckling inom utbildning 
genom förändrade sätt att lära om komplexa samhällsutmaningar. 
Målet med min egen professionella verksamhet har varit att skapa ett 
relevant förhållningssätt inom utbildning till de utmaningar och 
möjligheter mänskligheten globalt står inför. Under alla de år som 
LHU-perspektivet varit en viktig del i mitt professionella och privata 
liv har det funnits maktgivande begränsningar; policydokument, 
organisationer, beslut och politiska riktningar. Det har gjort att jag 
många gånger omvärderat vilken sorts kunskapsbildning jag 
egentligen bidrar till i mitt praktiska utövande, då politiska vindar och 
globala utmaningar inte alltid är samstämmiga.  

LHU-perspektivet har för mig personligen inneburit en 
meningsfull vägledning i hur jag kan tänka och handla i komplexa 
sammanhang. Allt från att förhålla mig till maskkomposter på 
lågstadiet till komplexiteten att förstå flyktingströmmar i Europa 
under författandet av denna licentiatuppsats. Kunskapen har bidragit 
till handlingskompetens och påverkat mitt sätt att leva. 
 På vetenskaplig nivå finns olika diskurser som indikerar 
olika sätt att förhålla sig till LHU-perspektivet. På engelska har LHU-
perspektivet till och med kommit att kallas wicked problems; en 
negativ term för att dessa diskurser ibland är motsägelsefulla och 
svåra att förhålla sig till för praktiken. I uppdraget som forskare har 
jag därför valt ut ett maktgivande organ att studera; skolans 
organisation. Orsaken till att jag valde skolans organisation är att den 
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som maktgivande organ kan både möjliggöra och begränsa en 
implementering av LHU-perspektivet.  

Lärande för hållbar utveckling kan ses som ett 
transformativt begrepp. Det är en av orsakerna till att det är så 
engagerande, men också komplicerat och viktigt att förhålla sig till. 
Begreppet har makt att förändra, såväl samhällsutvecklingen som den 
svenska skolans kunskapssyn. Det är därför viktigt att studera hur 
rektorer på skolor förstår vad LHU innebär. 

 LHU är, som tidigare nämnts, inte ett statiskt fenomen 
och den här studien kommer på flera olika sätt presentera begreppets 
tänjbarhet inom skolans organisation. Med stöd av Abrahamssom, 
Berg och Wallin (1999) benämns därför LHU som ett perspektiv. De 
har forskat om sambanden mellan en skolans olika nivåer, 
organisations-, lärar- och elevnivå. Författarna menar att ett 
perspektiv som består av grundläggande värden inom en skolas 
organisation kan hjälpa de olika nivåerna att berika varandra.  

Den här licentiatuppsatsen handlar om skolorganisationer 
där LHU-implementering är aktiv. I studien möter vi rektorer och 
deras syn på vad hög kvalitet består av i den skolorganisation som de 
ansvarar för. Ett speciellt fokus på de kvaliteter som verkar för 
förändring och progression inom organisationen studeras. Studiens 
slutsatser bygger på ett inifrån perspektiv av skolors kvalitetsarbete 
och hur strategier för LHU-implementering på organisationsnivå kan 
utformas. 
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Introduktion 

Det finns ett behov av att studera Lärande för hållbar utveckling 
(LHU) som ett integrerat perspektiv i utbildning. Behovet baseras på 
problematiken att förstå hur LHU långsiktigt blir en integrerad del av 
skolans arbete (Scott 2013). Den här studien undersöker hur faktorer 
i skolans organisation, som är basen för generell skolutveckling, hör 
samman med en skolas implementering av LHU-perspektivet. 
Wickenberg (2006) kallar de faktorer som utgör basen i en skolas 
utveckling, och samtidigt ger stöd för LHU-implementering, för 
normstödjande kultur, dvs. det som med ett vardagligt språk sägs 
”sitter i väggarna”. Breiting, Mayer och Mogensen (2005) skriver om 
de katalytiska effekter rektor har på LHU-perspektivet. Att beforska 
ledarskapet inom utbildning är utpekat som intressant och viktigt för 
att förstå hur normstödjande strukturer skall uppstå, vilket är en av 
orsakerna till denna studie. Sambanden mellan den generella 
skolutvecklingen, som skolans rektor ansvarar för, och det specifika 
LHU-perspektivet på en skolorganisationsnivå är därför centralt i 
studien.  

Forskningsområdet saknar empiri som kan bidra till 
bilden av hur skolans organisationsnivå aktivt påverkar LHU-
perspektivet. I studien presenteras ett antal utvecklingslinjer om 
forskning på skolans organisation som bas för kunskapsutveckling. 
Vidare redogörs teoretiskt för LHU-perspektivets relation till en 
sådan kunskapsutveckling. Gemensamma karaktäristiska drag mellan 
kunskapsutvecklande traditioner inom skolans organisation och 
LHU-perspektivet som idé presenteras. Definitioner, traditioner och 
praktiska uttryck som utvecklas senare i texten påvisar att ett 
närmande mellan de två forskningsfälten om skolorganisationens 
utveckling och LHU-perspektivets är möjligt. Ett sådant 
förhållningssätt i praktiken skulle kunna förhindra att LHU-
perspektivet behandlas som en parallell verksamhet till det som 
eleverna upplever är utbildningens syfte.  

Rektorerna som deltagit i studien är verksamma på skolor 
som aktivt implementerar LHU, vilket är grunden för de nya 
antaganden om LHU- implementering som studien funnit. Biesta 
(2013) anser att skolutveckling inom den praktiska, operationella 
verksamheten i en skolas organisation (som i denna studie 
representeras av rektor), är grunden för bestående 
organisationsutveckling inom utbildning. Han menar att förståelsen 
för hur en praktiknära verksamhet utvecklas, och dess direkta 
påverkan på skolans organisation, bidrar till relevant utbildning i 
dagens samhälle, vilket är målet med LHU implementering (UNESCO 
2014a,c). 
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Tidigare studier av LHU-implementering och dess 
konsekvenser för skolor är genomförda på elevnivå (Almers 2009; 
Boeve-de Pauw och Van Petegem 2011 a, b; McNaughton 2012), eller 
lärarnivå (Björneloo 2007; Nikel 2007; Sund och Wickman 2011). På 
organisations- och ledarskapsnivå är studierna färre. Det finns några 
få studier som beskriver hur viktigt en enskild skolas organisation och 
ledarskap är för LHU-implementering (Hargreaves, Fink och Sandin 
2008). De flesta studier är dock beskrivande sammanställningar av 
olika försök att implementera LHU-perspektivet (Birney och Reid 
2009; Campell 2011) eller teoretiskt baserade studier om kvalitet 
inom skolans organisation i samband med LHU-implementering 
(Nikel och Lowe 2010; Scott 2013).  

Denna studie utgår från empiri på LHU-aktiva skolor. 
Detta för att förstå organisationens betydelse för LHU-
implementering. Studien fokuserar på rektorers syn på kvalitet i 
utbildning. Begreppet kvalitet används för att undersöka vilka 
karaktäristiska drag som är gemensamma för generell 
skolutvecklingen och specifik LHU-implementeringen (Scott 2013; 
Wals och Schwarin 2012). Därefter presenteras i studien de 
kvalitetskriterier som rektorerna uttrycker. De är representationer av 
olika sätt att förstå kvalitet inom de skolor som studerats. 
Kvalitetskriterierna utgör i studien ett användbart verktyg för att 
fånga vad som är fokus i en rektors kvalitetsarbete (Reid, Nikel och 
Scott 2006). Studien tar stöd bland annat från forskare som 
Hargreaves och Shirley (2009); Mader, Scott och Abdul Razak (2013); 
Nikel och Lowe (2010); Scott (2009, 2013); Scott och Gough (2003, 
2010); Sterling (2003). De menar att LHU måste utgå från en skolas 
kvalitetsarbete. Dessutom lutar sig studien mot Dimmock (1995), som 
anser att det just är studier av rektorers syn på kvalitet som är 
användbart för att förstå en skolas utveckling. 

LHU-perspektivet är ett komplext begrepp, liksom den 
värld vi lever i är komplex. Björneloo (2007) menar att vi alltid 
förhållit oss till komplexa förhållanden i vår omvärld men att skolans 
ansvar att hjälpa barn och ungdomar att förhålla sig till komplexitet 
ökar. LHU-perspektivet kan därmed ses som ett verktyg skolan 
tillämpar för att förstå komplexa samband i utbildningen (Hasslöf 
2015; Öhman och Öhman 2012). Argumenten för att använda LHU 
som ett verktyg för att förstå komplexiteten av hållbarhet finns i både 
policydokument (UNESCO 2004, 2014a,c) och empirisk forskning 
(Lenglet, Zinaida Yoko 2010). Både policydokumenten och 
forskningen skriver gemensamt fram att LHU-perspektivet skall 
förändra pedagogik i klassrummet, så att skolan förmedlar kunskap 
som är relevant för det samhälle vi lever i. På det sättet stöttas unga 
människor att bidra till en positiv utveckling. Sterling (2010a,b) och 
Warner och Elser (2015) menar att en sådan transformation av 
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utbildningen är så omfattande att den kan innebära ett 
paradigmskifte, där LHU-perspektivet kan komma att utgöra en 
katalysator för förändring.  

I praktiken har LHU-perspektivet starkt stöd i svenska 
skolans styrdokument (Skolverket 2013). Flera stora satsningar på 
LHU-implementering har erbjudits svenska skolans huvudmän det 
senaste decenniet; bland annat Skolverkets Utmärkelse för hållbar 
skola (Skolverket 2015) och Grön Flagg. Den sistnämnda är en 
internationell utmärkelse som i Sverige administreras av 
organisationen Håll Sverige Rent (2014). De studier som genomförts 
för att följa upp de nationella satsningarna har funnit små effekter på 
elevers medvetande om hållbar utveckling (Berglund, Gericke, och 
Chang Rundgren 2014; Olsson, Gericke, och Chang Rundgren 2016). 
Inte heller i det omgivande samhället vittnar om att utbildningen 
bidragit till att hållbara trender ökar (FN 2017).  

Omvärldens krav ökar på verktyg och förhållningssätt till 
de samhällsutmaningar som berör en hållbar framtid. FN:s 17 globala 
mål för hållbarhet är ett exempel på en multilateral agenda som 
skriver fram behoven av lösningar för många av de globala 
utmaningarna som mänskligheten står inför. Utbildning som ett 
verktyg är tydligare framskrivet inom FN:s policydokument än 
tidigare (UNESCO 2014a; FN 2017). Att förhållningssättet bör vara 
processorienterat och inkludera samt systemtänkande är exempel på 
det förväntade förhållningssätt som skall prägla utbildning. 
Avsaknaden av progression, förändring och framåtanda vad avser 
utbildningens roll i omställningsarbetet studeras därför omfattande 
av bland annat Lotz-Sisitka, Wals, Kronlid och McGarry (2015).  

LHU-perspektivet, en definition 
Inom skolan förväntas LHU-perspektivet behandlas som ett konkret 
innehåll såsom klimat, fattigdom, biodiversitet med mera, det vill 
säga områden som påverkar jordens utveckling (Skolverket 2015). De 
tematiska områdena inom LHU kan sägas rymma ett hierarkiskt 
förvaltande perspektiv. Innehållet är specifikt och skall belysas från 
sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv då det utgör komplexa 
samhällsutmaningar (Hasslöf 2015).  

LHU-perspektivet kan också beskrivas som specifika 
metoder, förmågor, färdigheter och praktiker, det vill säga 
pedagogiska uttryck i utbildningen så som handlingskompetens, 
demokratiska arbetsformer, kritiska förhållningssätt, elevers 
erfarenheter som utgångspunkt för lärande, samverkan med 
lokalsamhället och så vidare. De olika pedagogiska uttrycken är 
tänkta att bidra till en transformativ utveckling, vilket innebär 
progression och förändring i skolans organisation i nära relation till 
det omgivande samhället behov (Lotz-Sisitka, Wals, Kronlid och 
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McGarry 2015. Utbildningen organiseras då för att driva en långsiktig 
och kollegial verksamhet över skolans nivåer och mellan individer i 
relation till de tidigare beskrivna innehållsrelaterade, tematiska 
områdena i LHU (Bourn 2008). Exempel på detta är skolarbeten som 
direkt syftar till en påverkan på hållbar konsumtion eller förändrar 
barns språkbruk om jämställdhetsfrågor i samhället.  

LHU-perspektivets uttryck som en transformativ process 
och förändring sammanfaller med många av de faktorer som 
diskuteras inom forskning om skolutveckling. Inom 
skolutvecklingsforskning presenterar Spillane och Sensorer (2002) 
några faktorer som är gemensamma för de två olika forskningsfälten 
relaterat till LHU och skolorganisation. Bland annat lyfter de fram 
behovet av en holistisk idé eller delad vision som förenar skolans 
organisation över skolledar-  lärar- och elevnivå samt mellan 
individer för att långsiktiga utvecklingsprocesser skall vara möjliga. 
Liknande faktorer beskriver Hargreaves (2008); Henderson och 
Tilbury (2004), McKeown och Hopkins (2007) utifrån ett LHU-
perspektiv. Den delade visionen skall bidra till en skolkultur som är 
kollegial och utvecklar organisationen. En annan aktuell faktor som 
diskuteras inom både LHU (Wals och Schwarzin 2012) och inom 
skolutvecklingsforskningen (Blossing 2016; Spillane och Seashore 
2002) är ett formativt synsätt på utveckling inom utbildning där 
lärande är centralt. Det formativa synsättet på utbildning betyder att 
det är elevens eget intresse av att lära som är grunden för lärande 
(Skolverket 2017). 
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Syfte och mål  

Syftet med licentiatuppsatsen är att empiriskt undersöka rektors syn 
på kvalitet på organisationsnivå på skolor som aktivt implementerar 
LHU. Studien baseras på rektors förståelse för vilka kvaliteter som 
utgör basen för den egna skolans organisation och utveckling. 
Analysenheterna är därmed grundade på generella kvalitetskriterier. 
Det är det specifika urvalet av skolor som aktivt implementerar LHU 
som ligger till grund för att studien kan dra slutsatser om LHU-
implementering.  

Den övergripande frågan som studien syftar till att besvara 
är: Vad karaktäriserar en skolorganisation som aktivt 
implementerar LHU? Med hjälp av ett antal forskningsfrågor som 
ställs till det empiriska materialet besvaras det övergripande syftet. 
Forskningsfrågorna är: 

 
• Vilka kvalitetskriterier anser rektorerna är uttryck för en hög 

kvalitet i skolans organisation? 
• Hur viktiga bedöms de olika kvalitetskriterierna vara enligt 

rektorerna? 
• Vilka fokusområden (bestående av flera kvalitetskriterier) 

upplever rektorerna som viktiga i arbetet med att utveckla 
skolans organisation?  

• I vilken utsträckning uttrycker sig rektorerna om transformativa 
kvaliteter inom sin skolorganisation?  

• Vilka specifika kvalitetsstrategier vägleder rektorerna i arbetet 
med kvalitet i skolorganisationen? 

 
Den teoretiska bakgrunden som följer i nästa del av studien belyser 
ett behov av att beforska skolans organisation på ett sätt som ökar 
förståelsen för hur den kan utgöra ett verktyg för samhällets 
omställning mot hållbarhet. Studien fokuserar därför specifikt mot 
denna teoribakgrund, på rektorers uttryck av kvalitet med avseende 
på processer och förändringar inom organisationen. Frågorna som 
ställs till materialet enligt ovan smalnar därför i studien av från mer 
breda och generella frågor mot ett mer specifikt och avgränsat fokus i 
form av skolans organisation som förändringsaktör, dvs. de kvaliteter 
som kan leda till en transformation. En transformativ utveckling 
inom skolan betyder att skolan provar nya sätt att organisera 
utbildning i syfte att skapa en bättre utbildning för eleverna, än den 
rådande organisationen förmår göra (Sterling 2004a). 
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Bakgrund 

Teorier om skolorganisation 
Den teoretiska bakgrunden till studien är tvärvetenskaplig. Den tar 
sin utgångspunkt i dels LHU-forskning, som är ett relativt nytt 
forskningsfält, och dels forskning om skolans organisation och 
ledarskap, som är ett välbeforskat område. 

 Forskningsfältet om skolans organisation delar sig i två 
forskningstraditioner. Den ena traditionen behandlar 
effektivitetsforskning (Thornberg och Thelin 2011). De skolor som är 
framgångsrika studeras då för att förstå vad de gör i sin verksamhet 
som går att kopiera och överföra till andra skolor, för att höja 
kvaliteten i det pedagogiska arbetet. På engelska uttrycks ofta målet 
med forskningen att finna ”best practice”, det som av andra upplevs 
fungera. Den andra traditionen behandlar skolutvecklingsforskning 
som studerar hur skolor kan förbättra sin kvalitet oavsett utgångsläge. 
Inom denna tradition tas lärdomar tillvara i skolans organisation för 
att nå framgång och hög kvalitet i det pedagogiska arbetet (Scherp 
och Scherp 2007, Scherp 2013a). Målet med forskningen är då 
snarare att finna ”next practice”, det som antas utgör nästa steg för 
att lyckas med en hög kvalitet i utbildningen.  

De båda traditionerna av hur skolor organiseras och 
utvecklas representerar olika kunskapssyn. Kunskapssyn, eller som 
Abrahamsson; Berg och Wallin (1999) benämner det, värdebas, 
bygger på teorier som historiskt och i nutid påverkat skolans 
organisation både till innehåll och form. En förändrad kunskapssyn 
inom utbildning kan uppstå t ex genom elevers påtryckningar om - 
eller samhällets krav på - relevansen av den kunskap elever 
tillgodogör sig inom en utbildning (Selznick 1996). Ett exempel är en 
grupp ekonomistudenter vid ett svenskt universitet, som 
uppmärksammade sina lärare på att teorier om linjära ekonomiska 
system var överrepresenterade i deras utbildning i relation till teorier 
om cirkulära ekonomier. Studenternas påtryckningar på 
kursansvariga resulterade i nya teorier i studenternas ekonomi-kurser 
och därmed en förnyad syn på kunskap (Inman 2014).  

När en ny teori är efterfrågad av elever eller lärare inom 
utbildning och skall implementeras skapas normstödjande faktorer 
inom organisationen (Wickenberg 2006). De normstödjande 
faktorerna säkerställer sedan att eleven ges förutsättningar att 
tillgodogöra sig de kunskaper som tidigare ansetts varit bristfälliga i 
relation till nya kunskapsteorier. Om lärare vill arbeta mer 
tillsammans kan t ex en förändrad placering av deras arbetsplatser 
utgöra en normstödjande struktur. Om en ökad dialog mellan ledning 
och lärare är önskvärd behöver arenor och tid för kommunikation 
identifieras som normstödjande strukturer i skolans organisation. 
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Några av de förändringar som normstödjande funktioner i en skolas 
organisation utgör, ändrar i grunden organisationen. Normer som 
accepteras inom organisationen, institutionaliserar värderingar, sätt 
att handla och tro som organisationen gynnas av, för att nå de 
intentioner som skolans utbildning syftar till (Selznick 1996). 
Begreppet kunskapssyn beskrivs på liknande sätt av Carlgren, 
Forsberg och Lindberg (2009). De menar att kunskapssyn är ett sätt 
att förhålla sig till olika kunskapsteorier, liksom normstödjande 
strukturer gör. Skolans organisation ger företräde för en specifik teori 
i sin syn på kunskap, vilken ges stöd för inom skolorganisationen. För 
lärare kan stödet handla om den syn denne har på hur eleverna bäst 
lär sig och för en organisation kan det handla om vilken sorts kunskap 
som anses legitim.  

Lefebvre (1996) beskriver hur olika sätt att se på kunskap 
leder till olika slags utveckling inom en organisation i sin metafor om 
“rätten till staden”. Metaforen beskrivs här i syfte att förstå hur 
generell skolutveckling, och dess syn på kunskap som normstödjande, 
kan bestå av både interna strukturer (med anknytning till 
effektivitets-forskningens kunskapssyn) och förändrande processer 
(med anknytning till skolutvecklingsforskningens kunskapssyn).  

Lefebvre ser staden som en organisation med 
grundläggande värden. Invånare i staden har rättigheten att utveckla 
och förändra staden och dess värden. Han menar att organisationens 
värden befinner sig i ett fält mellan de som försvarar befintliga 
strategier, som marginaliserar förändring (maktstrukturer), och de 
som är medskapare i processer av hur staden skall förändras och 
utvecklas för att passa nuvarande invånares (samspel och påverkan på 
stadens strukturer). Lefebvre anser att organisationens utveckling 
borde innefatta både den struktur som råder (lagar, traditioner och 
logistik) och de uttryck till förändring (invånarnas förslag och 
påverkan på stadens strukturer). Endast då blir de olika uttrycken för 
kunskap, och dess underliggande värdebas, synliga och en utveckling 
kan ske inom organisationen. Balansen mellan de olika sätten att se 
på kunskap underordnas då av det faktum att båda sidor synliggörs, 
menar Lefebvre. 

Lefebvres intresse för den underliggande värdebasen som 
tillskrivs olika uttryck av kunskap kommer att användas i den här 
studien för att förena forskningsfältet som hanterar generell 
skolutveckling och forskning om LHU. De olika värden som uttrycks i 
metaforen representerar olika kunskapssyn. Enligt tidigare 
resonemang finns båda inom skolans organisationsutveckling och 
inom LHU-implementering olika perspektiv på vad kunskap är och 
värden som understödjer detta. Uppdelningen av vilka värden som 
påverkar en organisations utveckling kan liknas vid de värden som 
LHU-representerar enligt definition i studiens inledning 
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(kunskapsinnehåll eller process orienterade uttryckt inom 
utbildning). För en skolorganisation skiljer sig grundläggande 
värderingar och därmed synen på vad kunskap är genom de 
forskningstraditioner som format skolans organisation. I likhet med 
LHU-implementering kan skolans organisation vara baserad på en 
strukturell eller processinriktad kunskapssyn. Exempelvis organiseras 
lärare i arbetslag. Syftet med arbetslagen kan vara att strukturellt 
fördela tid mellan lärarna i laget och skapa rimliga tjänster för de 
anställda. Ett annat syfte kan vara att bygga ett arbetslag som möter 
de behov eleverna har. Behoven kan handla om vilka tider olika 
moment i utbildningen genomförs och hur mycket tid eleverna 
behöver för olika kurser. Detta kan regleras inom ett arbetslag. De 
underliggande värdena som uttrycks i exemplet handlar om trygghet 
och statisk kontinuitet för att säkerställa lärarens tjänstefördelning 
(stöd för kunskapsstrukturer). Ett annat värde som uttrycks i 
exemplet är att kontinuerligt möta elevers behov (stöd för 
kunskapsprocesser).  

Liknande exempel på en fördelad syn på kunskap inom 
LHU-fältet kan handla om att organisera skolan för samverkan med 
det omgivande samhället. Skolan kan ha många samarbetsaktörer där 
eleverna ”ställer ut”, ”visar upp” eller agerar på olika arenor. 
Elevmaterial exponeras därmed i samhället. Skolan kan också 
använda samarbetspartners för att få inspiration till utbildningens 
utformning. Vilka trender, termer och aktiviteter är viktiga för att 
elever skall bli anställningsbara i framtiden? Underliggande värden i 
detta exempel handlar om hur skolans organisation knyter aktörer i 
lokalsamhället till sig. Antingen sker samverkan via strukturer i form 
av arenor och studiebesök där antalet genomförda sådana aktiviteter 
är ett viktigt kunskapsmått för kvalitet i utbildning, alternativt 
bedöms kvaliteten genom hur samverkan sker mellan skola och 
samhälle, och om den bidrar till meningsfull kunskap för elever.  

Teorier om skolorganisation består av två olika sätt att se 
på kunskap liksom uttryck för LHU gör inom en skolas organisation. 
Enligt båda de praktiska exemplen ovan och Lefebvres (1996) metafor 
om ”rätten till staden” har de olika uttrycken för kunskap en relation 
till varandra trots skilda intentioner. Antingen baseras kunskap 
främst på att bygga starka strukturer inom organisationen eller så 
baseras kunskap på att bygga progression och förändring inom 
organisationen. I nästa stycke hanteras organisationsteorier med 
olika underliggande värden och därmed olika syn på hur kunskap 
genereras. En utvecklingslinje av hur LHU på ett mer konkret sätt 
relaterar till hur dessa teorier målas upp. 
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LHU i relation till organisationsteorier  
En skola kan själv välja att i sitt LHU-arbete starkt fokusera på de 
strukturella innehållsfrågorna som energislag, biodiversitet eller 
fattigdomsfrågor. En skola kan också välja att främst arbeta med 
processer, handlingskompetens, kritiska förhållningssätt eller 
elevinkluderande aktiviteter. Kunskap om hur de två sätten att 
implementera LHU hänger ihop och reglerar varandra finns beskrivet 
på ett förtjänstfullt sätt av Nikel och Lowe (2010). Det kan vara svårt 
att integrera dessa kunskapssyner i en skola (Scherp 2013a), om 
skolorganisationens kunskapssyn t ex skiljer sig markant från den 
kunskapssyn som en extern aktör har. Externa aktörer är ofta de som 
bistår svenska skolan med resurser och expertkunskaper vid LHU-
implementering. Om LHU-perspektivet presenteras av den externe 
aktören genom t ex belöningssystem med fasta ramar och strukturer 
kan det sägas passa väl samman med en skolorganisation som främst 
hämtat inspiration från effektivitetsforskningens syn på kunskap 
(Scherp 2013a). T ex är en vanlig belöning i en svensk kontext att en 
flagga delas ut till skolan när de tagit sig igenom ett antal steg i en 
implementeringsstruktur baserad på effektivitetstänkande. De fasta 
ramarna uppmuntrar individer att t ex nå uppsatta mål som 
presenteras i en progressionsliknande kedja.  

Om LHU-perspektivet istället presenteras som en holistisk 
idé, som skolorganisationen själv förväntas skapa, implementera och 
förverkliga, kan det sägas närmare besläktat med tankar på hur 
kunskap uppstår inom skolutvecklingsforskning (Scherp 2013a). 
Kunskapen formas då i skolans praktiska verksamhet och ges 
utrymme att påverka skolans organisation.  

Alla skolorganisationer är dock mer eller mindre baserad 
på en kunskapssyn som representerar traditioner sprungna ur både 
effektivitetsforskning och skolutvecklingsforskning (Huckle 2009, 
Nikel och Lowe 2010). LHU-perspektivet utmanar skolor som 
karaktäriseras av effektivitetsforskningstraditioner och menar att det 
organisatoriska stödet för bestående förändringar inom utbildning 
saknas om effektivitetstänkande är för starkt uttryck på 
skolorganisationsnivå. Regleringen mellan en kunskapssyn baserad 
på effektivitetsforskning och skolutvecklingsforskning är svår att 
balansera om någon av traditionerna starkt dominerat då skolans 
organisation utformats (Nikel och Lowe 2010).  

Jucker och Mathar (2015) har varit redaktör för boken 
Schooling for Sustainable Development in Europe. I boken 
presenteras flera exempel på utmaningar för LHU-perspektivets 
implementering i skolor där effektivitetsforskningen påverkat hur 
skolans organisation utformats. Breiting och Mayer (2015) skriver t ex 
om svårigheten att mäta resultat vid implementering av LHU i miljöer 
som är starkt färgade av effektivitet. Innehållsmässig strukturell 
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LHU-implementering enligt ett effektivitetstänk är lättare att mäta än 
pedagogiska uttrycken för LHU som hör samman med en 
organisation präglad av skolutvecklingsforskning. Uttrycken för LHU 
(demokratiska arbetsprocesser, elevers handlingskompetens och en 
mångfald av metoder i utbildning) blir därmed inte lika synliga 
resultat som effektivitetsmätningar vilka kan förstås genom enkäter, 
antal poäng eller avklarade moment inom utbildningen. Avsaknaden 
av tydliga resultat att tolka gör att uttrycken för LHU blir svåra att 
framhålla som viktiga för en skolas utveckling.  

Wals (2015) skriver också om svårigheten att förhålla sig 
till det kritiska perspektivet som utmärker LHU inom en 
skolorganisation där vägen sedan tidigare i hög grad är fastslagen för 
att verka som trygghetsskapande och måluppfyllande. Lärare kan 
känna sig osäkra, om de inte i lika hög utsträckning som tidigare kan 
använda lektionsplaneringar och faktakunskap de är bekanta med, 
utan istället förväntas förhålla sig till nya perspektiv och elevers 
åsikter mer öppet. Dillon (2015) diskuterar dilemmat med kontextuell 
anpassning till skolans egen kultur då organisationen är präglad av 
effektivitetsforskning. Elevernas egna initiativ blir då svåra att 
framföra och omsätta i en organisation vilken präglas av hierarkisk, 
strukturell styrning.  

Beroende på hur LHU-perspektivet presenteras har 
skolans organisation olika val att förhålla sig till. Ett val som skolan 
kan välja är att den förskjuter sitt fokus i organisationen mot någon 
av de kunskapssyner som finns representerade inom LHU-
perspektivets teoribildning. Det finns också en risk att skolan inte 
väljer att implementera LHU-perspektivet om det tycks för svårt att 
relatera det till skolans tidigare syn på kunskap. Det stöd som de olika 
forskningstraditionerna skapat för en specifik kunskapssyn inom en 
enskild skolas organisation hänger ihop med de förväntningar som 
LHU-perspektivets kan tillskrivas på en skola (Björneloo 2007). 
Förståelsen bland rektorer för skolorganisationens anknytning till 
LHU-implementering är relativt okänd och undersöks därför 
empiriskt i denna studie.  

Organisationsteorier och praktiska effekter av LHU 
LHU är ett politiserat fält med förespråkare och motståndare med 
olika bakgrund och intresse. Förutom rektorers uppfattning om LHU 
påverkar också en ökad globalisering synen på vilken form av LHU 
som skall implementeras i utbildning. Internationellt kritiseras LHU 
ibland för att vara ett politiskt maktmedel. T ex går det att forma en 
utbildning där elever lär sig hur man producerar bilar med låga 
utsläpp av koldioxid. LHU-perspektivet kan då sägas vara 
implementerat. Effektivitetstänkandet tenderar att driva på 
moderniseringen av utbildning, enligt ovan exempel som en 
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auktoritativ och resultatfokuserad verksamhet (Sund och Öhman 
2014). Detta gäller främst då LHU-perspektivet implementeras i 
länder med snabb ekonomisk tillväxt och hög social fattigdom. I 
Sverige används effektivitetstänkandet för att optimera undervisning. 
Det innebär att undervisningen i den form den är, hela tiden strävar 
efter att förbättras i relation till elevers kunskapsinhämtning (Sund 
och Öhman 2014). 

Kritiker inom utbildningssektorn (Lotz-Sisitka, Wals, 
Kronlid och McGarry 2015) menar att effektivitetsforskning om skola 
och utbildning används för enahanda. LHU-perspektivet riskerar då 
att utmynna i enkla lösningsbara problem utan vidare relation till den 
kontext där problemen uppstod och vilka medel som finns till 
förfogande för alternativa lösningar. För att återknyta till exemplet 
om bilar ovan kan t ex andra lösningar för transport vara mer 
motiverade beroende på kontexten. Minskade koldioxidutsläpp i bilar 
behöver inte per automatik betyda en mer hållbar utveckling än 
alternativa lösningar. Istället kan alternativ som cyklar och tåg 
utvecklas, som redan från början har låga koldioxidutsläpp. När 
Jickling och Wals (2012) kritiserar LHU-perspektivet, är det en brist 
på samverkan med det omgivande samhället och elevers påverkan på 
sitt eget lärande de pekar på. De anser att perspektivet måste närma 
sig skolutvecklande processer på ett radikalt sätt för att omvärdera 
vad som görs i skolan och hur LHU förhåller sig till utbildning i 
samklang med samhällets utveckling och mänsklighetens behov på ett 
positivt sätt.  

Det lokala LHU-arbetet utmanas att tydligt och mer 
systematiskt anknyta till globala utmaningar för att inte bli 
kontraproduktivt (Jickling och Wals 2008). Kunskaper om hållbar 
stadsutveckling är t ex ett globalt utvecklingsområde. En utbildning 
som tydligt knyts till den lokala kontexten för att bidra till hållbar 
utveckling i samhället har därför föreslagits (Andreotti och DeSouza 
2008). Inom stadsutveckling är termen förtätning populär i ett 
västerländskt perspektiv. Det innebär att fler människor skall bo på 
en mindre yta för att minska användning av naturliga resurser och 
därmed minska den ekologiska påverkan av globalt gemensamma 
resurser. Utan att säkerställa stadens sanitet, livsmedelsförsörjning, 
sjukvård och transporter kan förtätning innebära nya slumområden 
och social utsatthet för individer, vilket är baksidan av förtätning som 
samhällstrend. Skolutveckling är därmed en process som inte enbart 
sker innanför skolans väggar utan föreslås ha en tydlig relation till det 
omgivande samhället (Scott 2013).  

Inom LHU-forskningen diskuteras vilken kunskapssyn 
som möjliggör ett förverkligande av LHU-perspektivets och dess 
koppling till det omgivande samhället. Det kan i forskning skönjas ett 
stöd för en kunskapssyn baserad på skolutvecklingsforskning som 
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grund för LHU-implementering (McKeown och Hopkins 2007; 
Sterling 2010b). Mycket av den kritik som framförs enligt exempel 
ovan riktas mot effektivitetsforskningens traditioner och uttryck. I 
nästa stycke beskrivs hur en kunskapssyn som relateras till LHU och 
skolans organisation enligt skolutvecklingstraditionen kan utvecklas. 

Utveckling inom skolans organisation 
Den svenska skolans organisation är ett medel eller ett verktyg för 
huvudmännen inom svensk grundutbildning, det vill säga kommuner 
och privata aktörer, att nå de enligt skollagen fastställda 
utbildningsmålen (Skolverket 2016). En skolorganisation svarar som 
verktyg vidare upp mot samhällets önskemål om att utbildningen är 
viktig och relevant för ungdomar innan de möter arbetslivet. Den 
enskilda skolans organisation påverkas också av komponenter som 
dess ledarskap, egna mål, omgivningen och dess strukturer (Berg och 
Scherp 2003).  

Selznick (1996) menar att skolans organisation är ett 
utbytbart redskap som kan förändras för att utföra ett förväntat 
arbete. Det kan exempelvis handla om att implementera 
skolutveckling utifrån satsningar som Läslyftet, Matematiklyftet och 
LHU-perspektivet baserat på politiska beslut. Skolorganisationens 
syfte är att säkerställa förutsättningar för en god undervisning och ett 
lärande, vilket ska bidra till en hög kvalitet av den kunskap elever får 
med sig under utbildningen.  

Rektors roll blir då att säkerställa att skolorganisationen 
är anpassad för att möta huvudmannens intresse, dels vad gäller 
innehållsfrågor i utbildning likväl som de pedagogiska uttrycken för 
dessa. Skolutvecklande åtgärder är ett verktyg för rektorer att skapa 
de förutsättningar som krävs på skolorganisationsnivå för att 
förverkliga den av samhället önskvärda utbildningen (Berg och 
Scherp 2003). 

Inom effektivitetsforskning påtalas åtgärder till förändring 
inom skolans organisation av t ex uppsatta mål i kurs- och 
ämnesplaner, lärare med hög kompetens i relation till målen 
premieras och goda fysiska förutsättningar som bibliotek och en trygg 
studiemiljö prioriteras. För att förstå om organisationen ger rätt 
förutsättningar och om förbättringen är lyckosam mäts elevers 
individuella kunskapsprestationer.  

Inom skolutvecklingsforskningen påtalas åtgärder till 
förändrade förutsättningar på skolorganisationsnivå främst av 
processer. Processens mål är ny kunskap som elever tillgodogör sig 
utifrån sin egen förförståelse och med metoder som anpassas för 
elevens inlärning. Inom skolutvecklingsforskningen beaktas eleven 
som individ också utanför skolan och som en del av samhället. Hur 
väl en idé kan omsättas i handling utanför skolan bedöms för att 
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förstå kvaliteten i lärprocessen. Likaså studeras vad ett samarbete 
genererar för att förstå om skolorganisationens stöd är tillräckligt för 
elevens lärprocess. Kunskapens tillämpning i samhället är också en 
grund för att dra slutsatser om den pedagogiska kvaliteten inom en 
skolas organisation ökar (Scherp och Scherp 2007 och Scherp 2013a). 

Skolans organisation är enligt ovan resonemang möjlig att 
utveckla i olika ritningar. I nästa stycke beskrivs på vilket sätt LHU-
perspektivet utmanar utbildningens utformning på 
skolorganisationsnivå. 

LHU-perspektivet som förändringsaktör 
Det finns olika intentioner med LHU-perspektivet. Skolor kan 
använda LHU som ett perspektiv vilket främst förstärker utbildning 
eller omvänt främst förändrar utbildning i en skolas organisation 
(Pigozzi 2007; Sterling 2004a, b, 2010a, b; Sund 2008; Öhman och 
Öhman 2012;). Sterling pratar om uttrycken för de olika 
intentionerna med LHU som fragmenterande och inkluderande 
utbildning. Sterling (2010a) använder orden instrumentellt 
perspektiv eller ändamålsenligt perspektiv när han beskriver de olika 
intentionerna med LHU. På ett liknande sätt benämner Vare och 
Scott (2007) LHU-perspektivet som första och andra ordningen då 
de redogör för LHU-perspektivets intentioner i relation till 
utbildning. Första ordningen beskriver hur LHU-perspektivet 
utmanar utbildningsystem att förstärka en ökad medvetenhet om 
perspektivets riktning mot en hållbar samhällsutveckling. Andra 
ordningen beskriver LHU-perspektivet som förändring inom 
utbildningens utformning, men anger dock ingen tydlig riktning vari 
förändringen syftar till. Istället utpekas processen mot en hållbar 
samhällsutveckling som viktig. Fokus på en förståelse av processen 
som den viktigaste kunskapen för elever anknyter väl till intentioner 
med skolutvecklingsforskning (Scherp 2013a).  

LHU-perspektivet utmanar genom sin nära anknytning till 
elever och processer den kunskapssyns som effektivitetsforskningen 
företräder. LHU-perspektivet har därför kommit att omtalas som 
främst en förändringsaktör i utbildning (Sund 2008). Som 
förändringsaktör förväntas LHU-perspektivet skapa organisatoriskt 
stöd för processer att ta plats inom utbildning. Exempel på processer 
är eleverna som övar upp ett kritiskt förhållningssätt samt finner 
lösningar som utmanar rådande och negativa utvecklingsprocesser i 
samhället. Målet är alltså att utveckla kritiska förhållningssätt, 
handlingskompetens, demokratiska och aktiva arbetsprocesser hos 
eleverna. I den här studien särskiljs de förstärkande faktorerna i 
skolans organisation med de föränderliga genom att kalla dem 
transmissiva och transformativa. Transmissiva uttryck definieras 
som förstärkande, stabiliserande och trygghetsskapande strukturer i 
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skolans organisation (Nikel 2007; Reid och Nikel 2006). 
Transformativa uttryck definieras som progression och förändring i 
skolans organisation i nära relation till det omgivande samhället 
behov (Lotz-Sisitka, Wals, Kronlid och McGarry 2015.). 

LHU-perspektivets framväxt i policydokument 
En fördjupad förståelse för LHU-perspektivets traditioner genom 
historien förklarar några av de pådrivande krafter som står bakom de 
transmissiva och transformativa uttrycken av LHU-perspektivet.  

FN:s konferens i Rio 1992, som fokuserade på lösningar av 
den växande miljöproblematiken, kan ses som ett startskott för LHU-
perspektivets tidiga definition. Miljöundervisningen uppmanades då 
att omfamna mer sociala och ekonomiska perspektiv genom kapitel 
36 i Agenda 21. Kapitlet behandlade utbildning i den globala 
aktionsplanen för att skapa en större medvetenhet om 
miljöproblematiken. Svenska skolans kommunalisering 1991 skapade 
en tydlig mottagare för utmaningen att komma till rätta med 
miljöproblematiken i svenska kommuner. Det praktiska arbetet inom 
utbildning blev omfattande, inte minst med hjälp av de Agenda-21-
koordinatörer som anställdes av de svenska kommunerna. Dessa 
utgick ofta från kommuners miljökontor och i svensk utbildning är 
därför LHU-perspektivet starkt förknippat med miljö (Björneloo 
2007).  

Att miljöperspektivet blev den huvudsakliga basen i LHU 
kom att kritiseras från bland annat Smyth (1995). Han var verksam i 
Skottland och menade att LHU-perspektivet, trots Agenda 21, i allt för 
liten grad användes för att nå global mänsklig hållbar utveckling. Ett 
allt för starkt fokus på det ekologiska perspektivet utvecklade inte 
samhället tillfredsställande så att de akuta sociala problemen som 
vattenförsörjning, sanitet och hälsovård säkerställdes. En fokusering 
på bevarande av arter och att minska användningen av naturresurser 
behandlades separat, istället för att nya system utvecklades om hur de 
ekologiska och sociala systemen bättre kunde samverka i samhället. 
Agendan ansågs därför transmissiv, vilket Smyth påpekande var en 
allt för västerländsk tolkning av LHU-perspektivet. Den västerländska 
tolkningen aktualiserades under två FN konferenser om utbildning 
och hållbar utveckling i Thessaloniki 1997 och FN:s möte om hållbar 
utveckling i Johannesburg 2002. Utvecklingen mot en hållbar framtid 
ansågs gå för långsamt och det slogs fast i Johannesburg att ”göra 
rätt” aktivitet och konkreta initiativ borde vara det centrala i arbetet 
med LHU. Mötet i Johannesburg resulterade i en politisk plan för 
implementering av hållbar utveckling globalt. Den omarbetades sedan 
till en nationell handlingsplan i Sverige; Att lära för hållbar 
utveckling (SOU 2004:104).  
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FN:s dekad om LHU (UNESCO 2014c) pågick mellan åren 
2005–2014. Det utgjorde ytterligare ett internationellt 
policydokument där målet var att integrera principerna, värdena 
samt aspekter av lärande som relaterar till LHU-forskning och 
praktisk erfarenhet. Målet med dekaden var främst att införa nya 
förmågor i lärande och utbildning för att på så sätt vända trenden av 
en global negativ hållbar utveckling. Dekaden utgör språngbräda 
mellan transmissivt synsätt på lärande, som förstärker det befintliga 
skolsystemet, och ett transformativt synsätt på lärande som 
förändrar lärandet.  

Global Action Programme (UNESCO 2014a) är det 
senaste policydokument som ger stöd för LHU-implementering. Det 
är starkt knutet till ett transformativt synsätt på lärande. Dessutom 
knyter policydokumentet Global Action Programme tydligt an till de 
globala utmaningarna. Det fokuserar på lärande och utbildning som 
möjligheter till nya och alternativa vägar för samhällsutveckling. 
Policydokumentet föreslår fem arbetsområden där utbildning skall 
bidra till en positiv samhällsutveckling:  

 
• öka policystöd för LHU-perspektivet 
• öka stöd för lärande mellan elever och lärare  
• ökat stöd för elevers möjlighet att uttrycka sig 
• ökat stöd för samverkan med samhället och  
• transformera utbildningen till lärande i ett holistiskt perspektiv. 

 
De fem arbetsområdena föreslås användas över ämnesgränser och 
nivåer i skolan. De är tänkta att bidra till att skolan och det 
omgivande samhället hittar fler gemensamma arenor för samverkan 
(UNESCO 2014a). 

I den svenska skolans styrdokument finns krav på socialt 
ansvar och hänsyn till miljön. Ordet hållbar utveckling nämns 
inledningsvis som ett övergripande perspektiv för utbildning. I de 
nya styrdokumenten för gymnasieskolan sedan 2011 (Skolverket 
2013) finns examensmål för gymnasieskolan som relaterar till 
utmaningar och möjligheter med LHU-perspektivet. Ett exempel från 
vård- och omsorgsprogrammets examensmål är:  

 
”Kunskaper om grundläggande demokratiska värden och 
internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter är 
viktiga i de verksamheter som utbildningen förbereder för“ 
(Skolverket 2013, sidan 39). 
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Examensmål på det naturvetenskapliga programmet uttrycker:  
 

”Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i att bruka 
naturen för att främja hållbar utveckling och vårda ekosystemen, såväl lokalt 
som globalt” (Skolverket 2013, sidan 47).  

 
Den professionella friheten att översätta policydokument och skolans 
styrdokument till klassrumspraktik är hög för lärare i Sverige. Det 
visar sig dock att förståelsen för vad LHU-perspektivet ytterst skall 
syfta till inom utbildning skiljer sig åt mellan skolor (Leo och 
Wickenberg 2013). Olika ämneslärare utrycker olika förståelse av 
perspektivets koppling till utbildningsvetenskapliga teorier (Borg, 
Gericke, Höglund och Bergman 2014). Lärare i naturvetenskapliga 
ämnen är mer styrda av den behavioristiska synen på perspektivet, t 
ex kunskaper om förnyelsebara energikällor förväntas skapa en 
större användning av dem. Lärare i samhällsvetenskap använder mer 
sociokulturella uttryck för LHU-perspektivet, exempelvis kunskapen 
om klimat i utbildning bör anpassas till vilken geografisk region du 
bor i, vilken klass du tillhör eller vilka argument som politiskt 
förespråkas.  
 Med grova penseldrag kan man säga att LHU-
perspektivets mandat i policydokument har förändrats. Tidigare 
karaktäriseras LHU i policydokument av en ökad medvetenhet av 
innehållsfrågor ofta med miljötema i Agenda 21. I och med FN-
dekaden skiftade fokus till förmågor och aktivitet inom LHU. Med ett 
transmissivt och förstärkande fokus i skolans organisation har 
strävan enligt FN:s policydokument tidigare varit att ge ökat utrymme 
för LHU inom utbildning. På senare tid finns ett ökat krav på skolor 
att organisationen skall ge stöd åt förändring och inkludering i 
lärande, vilket innebär ett processorienterat, transformativt 
förhållningssätt till utbildning.  

Transformativa förväntningar på LHU-perspektivet 
Sterling (2010b), Wals och Schwarzin (2012) menar att en 
framkomlig väg att utveckla LHU-perspektivets anknytning till 
utbildningssektorn i ett land är att rektorernas förståelse för de 
transformativa faktorer som generellt påverkar den egna skolans 
utveckling i processer blir synliga och medvetna. Denna studie vill 
bidra till ett sådant synliggörande och diskuterar också om vad som 
karaktäriserar en skolas organisation som aktivt implementerar LHU-
perspektivet. Begreppen transmissiva och transformativa uttryck av 
LHU kopplas till singel- och dubbellooplärande, som innebär uttryck 
för olika former av lärprocesser för eleverna. 

Ett singelloopslärande kan förklaras genom de 
förväntningarna som tidigare fanns på LHU-perspektivet som ett 
transmissivt uttryck för lärande. Det skulle generera medvetna unga 
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människor vilka hade verktygen att förändra samhället. Verktygen var 
så kallat singellooputformade och korrigerade samhället utan att 
förändrade det. Vi blev bättre på att sortera sopor, men minskade inte 
sopberget. Vi förstod mer om vikten av en rik biodiversitet men hade 
inte förmåga att förhindra utrotning osv. Inom singelloopslärandet är 
det läraren som överför kunskaper till eleven. Skolsystem överför 
möjligheter till eleven och ett innehåll i utbildningen överför ansvar 
till eleven (Scott och Gough 2003; Sund och Wickman 2011). 
Individen är i fokus i en organisation baserad på transmissiva uttryck 
för LHU (Scherp 2013a). Samhällsförändringarna som individen skall 
bidra till är till stor del förväntade och på förhand bestämda och 
utbildningen är målinriktad (Schnack 2008).  

Det transmissiva LHU-perspektivet utmanar elever att 
göra och utmanar klassrumspraktik att bidra till handling och 
aktivitet (Almers 2009; Sandell, Öhman och Östman 2006). Det 
transmissiva perspektivets karaktär förväntas leda till individer som 
genom principiella övertygelser handlar för en positiv 
samhällsutveckling. Effekter av en transmissivt baserad utbildning 
baserat på singellooplärande i vårt samhälle är exempelvis individer 
som köper fairtradekläder (men de minskar inte konsumtionen), eller 
månadssparar till ett fadderbarn i ett utvecklingsland (men kopplar 
inte sin egna levnadsvana till fadderbarnets vardag). Sandell, Öhman 
och Östman (2006) benämner detta handlande som preskriptivt och 
menar att det ofta utgår från lärarens förståelse av vad som bör göras.  

Flera erbjudande att assistera skolans lärande i LHU 
initierades i ett transmissivt perspektiv, exempelvis Grön Flagg (Håll 
Sverige Rent, 2014) och Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling 
(Skolverket 2015). Programmen stödjer en ökad medvetenhet och 
aktivitet kring LHU-perspektivet för skolan. I fasen av ‘görande’ 
menar Knutsson (2011) att frågor som berör ‘den andre’ och globala 
perspektiv växte sig starkare men förblev sekundära i hur LHU 
definierades. Detta leder in på en alternativ utbildning baserad på 
transformativa förväntningar av LHU-perspektivet. 

Den förändrande synen på LHU-perspektivet, med en mer 
transformativ riktning, medför en syn där unga människor redan 
under sin utbildning är samhällsaktörer som kan bidra till ett 
förändringsarbete. Elevernas uppgift är då att ställa de frågor som 
genererar förändringar. Frågor som: ”Varför måste man ha bil?” 
förväntas leda till minskade utsläpp. ”Varför använder vi inte 
tekniken mer effektivt?” förväntas leda till ökad samordning och 
resursvinster och så vidare. Inom en transformativ utbildning styr 
eleverna kollektivt vilken sorts stöd de behöver av läraren och 
skolsystemet förändras utifrån elevernas behov av kunskap. Ett 
föränderligt innehåll i lärandet ger eleven omedelbara möjligheter att 
bidra till samhällets behov (Wals och Schwarzin 2012).  
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"Knowing does not mean doing" påtalade Breiting redan 
1994. Han var då en av initiativtagarna till ett nordiskt skolprogram; 
MUVIN (Breiting 1994; Breiting och Wickenberg 2010). Det 
etablerades för att få skolor att genom lär-orienterade aktiviteter 
bidra till en hållbar samhällsutveckling. Intentionen med programmet 
var att bygga ett underifrån, elevcentrerat perspektiv för att utveckla 
skolpraktiken. Ett sådant perspektiv är utmärkande för en 
transformativt organiserad utbildning (Breiting och Mayer 2015). 

Hand i hand med det förändrande LHU-perspektivets 
framväxt i svensk utbildning har individualisering inom utbildning 
fått en ny definition. Individualisering ansågs från 1980-talet vara ett 
sätt för professionen att välja olika metoder och angreppssätt på 
lärande och utbildning. Från början av 2000-talet har 
individualisering utgjort en ökad möjlighet för eleven att utgå från 
egna erfarenheter och sociala kontexter i lärande (Bergh 2010). 
Individualiseringen i utbildningen gynnar det transformativa LHU-
perspektivet där eleven sätts i centrum för kunskapsbildning. Elevens 
egna frågor utgör utgångspunkt för kunskapsbildning i ett 
transformativt perspektiv och bidrar då till ett så kallat 
dubbellooplärande. Målet med LHU är därmed inte lika självklar i det 
transformativa LHU-perspektivet som i det transmissiva. Ett 
‘dubbellooplärnade’ strävar istället efter en utbildningsprocess som är 
inkluderande och praktiknära. Effekten av en sådan utbildning 
förväntas utgöras av nya och bättre kunskaper än de som en lärare 
ensam kan överföra till eleven. De nya kunskaperna kan leda till ännu 
okända, men hållbara, lösningar i samhället. Klassrummet anses vara 
en gynnsam arena för dessa processer (Breidlid 2009, Andreotti 
2010, Breiting, Mayer och Mogensen 2005). Elever bör i ett 
dubbellooplärande tränas i att förhålla sig till olika perspektiv och 
deras lärare utmanas i att inte omförhandla elevens egna 
utgångspunkt av värde och åsikter utan endast presentera alternativ 
(Breiting, Mayer och Mogensen 2005).  

Trots de förväntningar och positiva effekter som forskning 
och policydokument tillskriver en transformativt baserad utbildning, 
menar Bengtsson och Östman (2013) att LHU-perspektivet 
övervägande tolkas transmissivt och förstärker redan befintliga 
strukturella system inom utbildning. Utbildningen ackumulerar då 
LHU som något känt och möjligt att lösa vilket förhindrar nya 
förändrande utbildningspraktiker att utvecklas.  

Kvalitet i utbildning genom LHU  
I den sista delen av bakgrunden kopplas tidigare innehåll om 
organisationsteorier, LHU-traditioner deras samband och förväntade 
uttryck på verksamhet, åter till de faktorer på skolans 
organisationsnivå som kommer att undersökas i studien. För att 
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förstå på vilket sätt LHU-perspektivet hanteras på 
skolorganisationsnivå används begreppet kvalitet.  
 Kvalitetsbegreppet i utbildningsfilosofi kan delas upp i 
första och andra ordningens kvalitet. Första ordningens kvalitet 
beskriver en objektiv effekt som kan förstås utan mänsklig värdering, 
t ex innehållet i ett schema, storlek på ett klassrum eller antal lärare i 
en grupp elever. Den andra ordningens kvalitet involverar mänskliga 
värderingar, en subjektiv erfarenhet (Pepper 1926). Den andra 
ordningens kvalitet är upplevd av individer, t ex rektorer som 
studeras i denna studie. Båda formerna av kvalitet existerar och 
påverkar rektors roll att organisera utbildning. Nikel och Lowe (2010) 
särskiljer dem genom att benämna den första ordningens kvalitet 
”samstämmighet och starkt ledarskap” och den andra ordningens 
kvalitet ”variation och fördelat ledarskap”. Den här studien 
undersöker andra ordningens kvalitet med avseende på 
transformativa och transmissiva uttryck. Uttrycken används här som 
verktyg med vilket det går att undersöka kvalitet inom skolans 
organisation. 

 Kvalitetsbegreppet är starkt inom svensk skola. Svenska 
regeringen påtalade redan 1997 att kvalitetsutveckling var ett 
prioriterat område inom svensk utbildning (Motion1996/97: 112). 
Kvalitetsrapporering på kommunal nivå blev ett resultat av detta. 
Berg (2010), som i sin avhandling studerat vad kvalitet som begrepp 
innebär för svenska skolors utveckling, påpekar att förståelsen för 
kvalitetsbegreppet skiljer sig åt inom svensk utbildning. Han menar 
att en gemensam grundsyn på vad kvalitet betyder är viktigt inom en 
skola, och att en samsyn mellan ledning och praktik är viktigt. Berg 
(2010) menar att förståelse för begreppet är viktig också för att kunna 
förstå vad som inte är kvalitet.  
   De kunskapstraditioner som enligt tidigare resonemang i 
denna studie lagt grund för olika sätt att organisera och utveckla skola 
återspeglar sig också i vilka kvaliteter som framträder som viktiga för 
olika individer och grupper som arbetar med LHU-perspektivet 
(Breiting, Mayer och Mogensen 2005; Leo och Wickenberg 2013). 
Också samhällets utveckling och de globala trenderna, som tidigare 
beskrivits, påverkar skolans syn på kvalitet. Det omgivande samhället 
styr vad som är viktig kunskap för elever, exempelvis jämställdhet, 
demokratiska värden, hållbar utveckling etc. Utbildningens uppgift är 
att förhålla sig till nya kunskapsområden, som LHU, för att 
säkerställa att de leder till en högre kvalitet i lärande. Detta är positivt 
för elever och ytterst för samhället. Utan en organiserad utbildning 
finns en risk att utbildningens genomförande blir ett allmänt 
tyckande som ersätts av politiska och ekonomiska intressen 
(Lundgren 1992). Kvalitetsbegreppet är i det avseendet, och i denna 
studie, ett verktyg för att förstå hur LHU-perspektivet som idé 
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förhåller sig till utbildning med stöd i en skolas organisation. I nästa 
stycke beskrivs hur utbildningens kvalitet förväntas påverkas av LHU-
implementering.  

Kvalitet, undervisning och lärande 
LHU som perspektiv på undervisning och lärande ges ofta som mål 
att förändra skolans undervisning för att på så sätt även transformera 
det omgivande samhället i en mer hållbar inriktning (Scott 2013).  
 

”Undervisning och lärande transformeras på alla sätt när LHU är en del av 
läroplanen. Pedagogik baserat på LHU framhåller förmågor, perspektiv och 
nödvändiga värden för att forma hållbara samhällen.” (Fritt översatt från Laurie, 
Nonoyama-Tarumi, Mckeown och Hopkins, 2016 sidan 226). 

 
Den bakomliggande idén är att när det sker en ömsesidig samverkan 
mellan skolan och det omgivande samhället ökar autenciteten och 
därmed kvaliteten på utbildningen Tilbury (2007). Denna kvalitet kan 
benämnas transformativ, och det är sådan kvalitet som undersöks i 
denna studie. För att förtydliga vad en transformativ kvalitet i 
praktiken betyder exemplifieras hur LHU-perspektivet kan komma 
till uttryck genom några olika utbildningsvetenskapliga 
undervisningstraditioner.  
   Väljer man att applicera LHU-perspektivet på en 
behavioristisk pedagogik delar man upp komplexa kunskapsfält i 
delar som lärs ut och examineras kontinuerligt. Inom behaviorismen 
ses läraren som ledare för lärande. Behavioristisk pedagogik var länge 
det dominerande uttrycket för lärande inom svensk skola och 
utbildning (Håkansson och Sundberg, 2012). I slutet av 1900-talet 
kom andra utbildningsvetenskapliga praktiker att dominera, 
exempelvis konstruktivism. Större hänsyn togs också till kvaliteter 
som inre förmågor hos eleven, som t ex att själv kunna lösa problem. 
Att konstruktivistiskt sortera information, till skillnad från 
behavioristisk utantillkunskap, ansågs utgöra en pedagogisk kvalitet 
(Håkansson och Sundberg, 2012).  
   Konstruktivismen består av både individuell och 
socialkonstruktivism. Med socialkonstruktivismen kom möjligheten 
att skapa en utbildning med nära relation mellan individen och 
samhället. Det kom att utvecklas en gren av socialkonstruktivismen 
som benämns pragmatism. Den har fokus på den kultur som råder i 
samhället och hur nära pedagogiken kan närma sig den. Den som lär 
kopplar sin egen förståelse och de värden som denna bygger på till 
andras förståelse och underliggande värden och intressen. På så sätt 
skapas kunskap, för att kunna ta ställning till nuvarande och framtida 
utmaningar i samhället (Knutsson 2011). De pragmatiska uttrycken är 
exempel på en sorts kvalitet som enligt Sterling (2001) är ett 
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utmärkande drag för LHU.  
   Det finns en skillnad i hur kvalitet uttrycks för det som 
beskrivs som transmissiv och transformativt perspektiv av LHU. 
Behavioristiskt och individuell konstruktivistisk pedagogik fokuserar 
på kvaliteter som erbjuds den som lär. Pragmatisk pedagogik 
fokuserar på kvaliteter i omvärlden, vilket gör att individen blir den 
som själv leder sitt lärande (Tilbury och Cook 2005). De exempel av 
kvaliteter som representerar olika vedertagna utbildningspraktiker 
pekar på det behov som Bergh (2010) uttrycker i sin avhandling; en 
hög förståelse för kvalitet inom en skola är viktig, därför att det finns 
många olika sätt att uppfatta kvalitet.  

Mäta och förstå LHU-perspektivet 
Förståelsen av LHU-perspektivet och dess koppling till utbildning har 
utvärderats med hjälp av olika verktyg. Kvalitetsindikatorer och 
kvalitetskriterier är två sådana verktyg. Kvalitetsindikatorer har 
använts främst för att förstå behavioristisk och konstruktivistisk 
utbildning och kvalitetskriterier främst i anknytning till pragmatisk 
och sociokulturell utbildningspraktik. Mogensen och Mayer (2005) 
menar att de olika verktygen används med avseende på vilka 
förväntningar som finns med LHU-perspektivet. 

Kvalitetsindikatorer är verktyg som används för att förstå 
utfall från stora komplexa system, som t ex LHU. Indikatorer som 
verktyg är ursprungligen utvecklade för att förstå tillväxt i 
ekonomiska system. Inom utbildning blev indikatorer populära på 
50-talet för att förstå utbildningens kvalitet. International 
Association for the Evaluations of Educational Achievement (IEA) 
genomförde då de första stora internationella jämförande 
undersökningarna om utbildning. Utvärderingarnas syfte var att 
förstå utbildningssystemens relation till industrialisering av nationer. 
IEA bedriver idag bland annat utvärderingar som Trends in 
International Mathematics and Science Study (TIMSS). 
Utvärderingar från stora komplexa system blir begripliga när de 
aggregeras och förenklas i form av indikatorer. Indikatorer som mätt 
LHU har främst utformats för att förstå naturvetenskapliga 
perspektiv på LHU. Ekologiska fotavtryck är ett exempel på ett sådant 
mätverktyg som mäter hållbar utveckling i relation till mätvärden, 
som förbrukad energi, matkonsumtion osv. Beräkningen av 
ekologiska fotavtryck utgår inte från faktiska spår i naturen eller 
staden. Statistik över konsumtion och produktion används för att 
uppskatta hur stor andel av planetens förnyelsebara förmåga som 
behövs för att täcka allt som en individ konsumerar och det avfall som 
absorberas (WWF 2017). 
 Indikatorer kan anses utgöra varningssystem som ger 
indikationer om ett systems status, effektresultat av en insats, 
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bestämma utfallet av en individ eller grupp över tid eller jämföra 
framsteg över tid och region (Reid, Nikel et al. 2006). Tidiga 
indikatorer som användes för att förstå LHU-perspektivet 
utvärderade hållbar utveckling skilt från utbildning. En risk är att 
skolor väljer bort sådana indikatorer och väljer ett begränsat antal 
som de kan uppvisa goda resultat för. Detta kan leda till en skev bild 
av utbildningens verkliga effekter för en hållbar utveckling (Reid, 
Nikel och Scott 2006). Med anledning av indikatorers begränsade 
förmåga att fånga helheter används ibland utbildningsrelaterade 
kvalitetskriterier istället; exempel på en sådan är 
handlingskompetens. Handlingskompetens avser vilja och förmåga 
att påverka sin egen livsstil och andras levnadsvillkor på ett sätt som 
inkluderar globalt ansvar mellan generationer (Almers 2009). 

Införandet av kvalitetskriterier som ett mått på LHU-
implementeringen är ett resultat av en ökad förståelse för LHU-
perspektivets uttryck som baseras på andra utbildningsteoretiska 
traditioner än de behavioristiska och individuellt konstruktivistiska 
(Reid, Nikel och Scott 2006). Kvalitetskriterier skiljer sig från 
indikatorer genom att de är relaterade till en speciell grupp, t ex 
professionella lärare eller rektorer. Kvalitetskriterier utgår direkt från 
den upplevda kvaliteten i praktiken (Reid, Nikel och Scott 2006). Till 
skillnad från indikatorer studeras kvalitetskriterier för att upptäcka 
mönster och samband där individuella komponenter samverkar inom 
ett system (Breiting, Mayer och Mogensen 2005; Scherp och Scherp 
2007).  

Tidigare identifierade kvalitetskriterier  
Kvalitetskriterier inom LHU-perspektivet finns utarbetade från 
empiriska studier, exempelvis Environment and School Initiatives, 
ENSI (Breiting, Mayer och Mogensen 2005). ENSI är ett 
internationellt nätverk som har gett stöd åt LHU-implementeringen 
inom utbildning, forskning och internationellt nätverkande sedan 
1986. ENSI har genom att beforska skolpraktiken identifierat flera 
kvalitetskriterier för LHU-implementering. Inom tre områden 
presenterar de kvalitetskriterier: undervisning och lärande, 
skolpolicy och organisation samt skolans externa relationer. Inom 
vart och ett av dessa områden presenteras kvalitetskriterier som 
baserats på studier om skolors uttryck för hur de arbetar med LHU i 
flera europeiska länder. Inom området skolpolicy och organisation 
beskrivs följande kvalitetskriterier från Breiting, Mayer och Mogensen 
(2005, fritt översatt, sid. 33–41): 
 
• Skolors ledning uppmuntrar lärare att använda 

framtidsperspektiv i sin långsiktiga planering.  
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• Skolan är en arena där demokrati och medskapande är viktiga 
kvaliteter i beslutsfattande. 

• Skolan utvecklar rutiner för att samla framgångsfaktorer och 
hinder i arbetet med LHU-perspektivet för att med hjälp av 
dessa öka förståelsen av perspektivet inom hela skolan.  

 
Andra kvalitetskriterier som tidigare framförts i forskningen är 
framtagna i studier av Leo och Wickenbergs (2014) som de kallat 
professionella normer. De argumenterar för att dessa 
kvalitetskriterier specifikt används inom skolans organisation för att 
nå specifika mål med hållbar utveckling. Kvalitetskriterierna 
beskriver: 
 
• Samstämmighet inom personalgruppen vad avser hur LHU-

arbetet skall utformas. 
• En gemensam och sammanhållen vision inom utbildning som 

grundar för arbetet med LHU. 
• Arenor för stöd som ger en vidgad förståelse av hur LHU-

perspektivet skall synliggöras inom skolan. 
 

Det finns också teoretiskt föreslagna kvalitetskriterier, exempelvis 
Scotts så kallade ‘descriptors’ (Scott 2013 sidan 186). Det är 
kvalitetskriterier som beskriver hur LHU-perspektivet kan 
implementeras som ett holistiskt begrepp och representeras på 
skolans alla nivåer: 
 
• Grundläggande förutsättningar för LHU-implementering inom 

skolans organisation, så kallad ”firm ground”. 
• En samverkan med närsamhället som bygger på ett ömsesidigt 

utbyte.  
• Mekanismer inom utbildning som knyter skolans inre 

förutsättningar till samhällets utmaningar.  
 
På policynivå representerar UNECE Strategy (2014) och Asia Pacific 
National Monitoring system (UNESCO 2014b) exempel på 
utvärderingsverktyg som försöker koppla klassiska indikatorer till 
tydliga skolkontexter i likhet med kvalitetskriterier i syfte att förstå 
helheter, mönster och sammanhang.  

Skillnaden mellan mätverktyg som försöker förstå LHU-
perspektivet genom indikatorer eller kvalitetskriterier är att det 
senare fokuserar på uppfattning, färdigheter och praktiska kunskaper 
snarare än beteenden som är fokus för utvärdering med indikatorer 
(Reid, Nikel och Scott 2006). Ett exempel på kvalitetskriterier från 
UNECE:s utvärderingsverktyg utgörs av uppfattningar, färdigheter 
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och kunskaper som bygger på att presentera exempel på LHU-
implementering som:  
 
• Att lära sig lära i relation till LHU 
• Att lära sig göra i relation till LHU 
• Att lära sig vara i relation till LHU  

 
De här punkterna är utformade för att förhålla sig närmare den 
undervisande och lärande situationen i praktiken för att på så sätt 
förstå hur system fungerar och förändras med nya perspektiv 
(Andreotti 2010; Reid, Nikel och Scott 2006).  
 En belgisk storskalig studie som utvärderade LHU-
implementering (Boeve-de Pauw och Van Petegem 2011a) använde på 
liknande sätt kvalitetskriterier för att undersöka rektors uppfattning 
om LHU. Studien rapporterar en förhöjd effekt av LHU-
implementering på elevnivå när följande kvalitetskriterier användes i 
skolan (där kallade ”policy making capacities”):  
 
• Effektiv kommunikation inom skolan 
• Fördelat ledarskap 
• En delad vision inom utbildning 

 
Sammanfattningsvis försöker samtliga kvalitetskriterier 

mäta helheter och sammanhang men skiljer sig också med avseende 
på vad specifikt de ämnar mäta. Några kvalitetskriterier används för 
att beskriva graden av LHU-implementering från ett 
ledarskapsperspektiv (Breiting, Mayer och Mogensen 2005; Boeve-de 
Pauw och Van Petegem 2011a; Leo och Wickenbergs 2014). Andra 
kvalitetskriterier används för att beskriva den aktuella statusen av en 
pågående LHU-implementering (Andreotti 2010; Reid, Nikel och 
Scott 2006; Scott 2013). 

Kritik mot LHU - en fråga om kvalitet 
Kvalitetskriterier används för att förstå initiativ och aktiviteter som 
bygger på den transformativa definitionen av LHU-perspektivet. De 
transformativa uttrycken utgörs av pragmatiska uttryck inom lärande, 
exempelvis inkluderande lärprocesser som tydligt kopplar individen 
till samhället (Breiting, Mayer och Mogensen 2005). I den här studien 
undersöks speciellt rektorernas förståelse av kvalitet som 
transformativa uttryck. Intresset för denna fråga bygger på en kritik 
mot LHU-perspektivet som helhet, både som bidrag till lärande och 
vidare påverkan på samhällsutveckling. Charles Hopkins uttryckte det 
som: ”Den högst utbildade befolkningen i världen orsakar den största 
skadan i världen; någonting måste vara fel med vårt 
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utbildningsystem” 1. Den tidigare LHU-implementeringen, och 
utvärderingen av densamma har dominerats av transmissiva uttryck 
(Reid, Nikel och Scott 2006). Men utifrån den negativa trenden i 
många hållbarhetsfrågor som klimatet, resursförbrukning och 
konsumtion menar numer många aktörer från såväl praktik, policy 
och forskning att en utveckling mot en transformativt utformad LHU-
implementering i skolan är önskvärd för att vända trenden och uppnå 
reella förändringar i världen och samhället (Bengtsson och Östman 
2013; Lotz-Sisitka, Wals, Kronlid och McGarry 2015; Sterling 2010a, 
b; UNESCO 2014a). 
 Samtidigt som transmissiva kvaliteter kritiseras för att 
vara svaga pådrivare av en hållbar utveckling anser fler forskare att de 
utgör grund för identifiering av nya kvaliteter i mer transformativa 
praktiker (Kopnina 2012). Bengtsson och Östman (2013) benämner 
kvaliteterna kopplade till individer och samhällen som partikulära 
(specifika) och särskiljer dem från vad de kallar mer normerande 
kvaliteter (det vill säga den allmänt vedertagna värdegrunden skolan 
baseras på). Utan dessa olika kvaliteter menar Bengtsson och Östman 
(2013) att hegemoniska diskurser av LHU cementeras och motverkar 
utveckling av nya kreativa möjligheter och lösningar till en hållbar 
samhällsutveckling. Det finns en risk att endast en eller några få 
individers intressen får inflytande, eller att det råder en kunskapssyn 
inom skolans organisation som aldrig ifrågasätts.  

Sammanfattning av teoribakgrunden  
Kvalitetsbegreppet är centralt i den här studien. Det hjälper oss förstå 
hur utbildningsteorier och utbildningstraditioner skapar 
organisatoriska förutsättningar för LHU-perspektivet. I tabell 1 
sammanfattas historiska, men samtidigt parallella, utvecklingslinjer 
inom forskning och skola. Utvecklingslinjerna anknyter till LHU-
perspektivets olika uttryck. Uttrycken för kvalitet, som förenar 
traditioner inom de två forskningsfälten är inte absoluta. Traditioner, 
teorier, praktik och pedagogik i tabell 1 resulterar i gemensamma 
utgångspunkter för hur utbildning organiseras. De två 
forskningsfälten, utveckling av skolans organisation och 
implementering av LHU som idé anknyter till varandra med 
avseende på vilka kvaliteter de företräder då de förklaras, praktiseras 
och diskuteras inom forskning. Tabellen utgör studiens samlade 
teoretiska utgångspunkt. 
 
  

                                                
1 Hopkins, C. (2008). Personlig kommunikation vid Learning Teachers Network, 5th 

annual conference. Vienna, 25-27 September. 
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Tabell 1. 
Sammanfattning av utvecklingslinjer som anknyter till LHU-perspektivet och 
utveckling av skolans organisation. 

 

 
Uttryck för LHU 
och skolans 
organisation  

 
Parallella utvecklingslinjer  
inom skolan 
 
 

Forsknings-
traditioner  

Effektivitetsforskning 
som främst 
undersöker 
strukturer som 
förstärker befintlig 
utbildning. 

Skolutvecklings-
forskning som 
främst undersöker 
processer och 
förändring i 
utbildning. 

Lärandeprocesser Singellooplärande Dubbellooplärande 

Pedagogiska 
uttryck  

BehaviorismÞKonstruktivismÞPragmatism  

Praktiska uttryck av 
förväntade 
kunskaper 

Ökar medvetenheten 
om utbildningens 
innehåll och därtill 
kopplade aktiviteter 
eleven förväntas 
utföra. 

Ökar medvetenheten 
om 
utbildningsprocesser 
som bidrar till 
handlingskompetens 
hos eleven. Målet är 
samhällsförändring. 

Uttryck för kvalitet Transmissiva Transformativa 
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Metod  

Metoddelen i licentiatuppsatsen utgörs av tre delar. Först beskrivs det 
urval av skolor och respondenter som empirisk data grundas på. I steg 
två redogörs för studiens forskningsdesign som inkluderar en 
kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder. Slutligen 
redovisas det sätt studien tillförsäkrats god vetenskaplig kvalitet via 
diskussion om validitet och reliabilitet. 

Urval av skolor 
Svenska gymnasieskolor vilka aktivt implementerar LHU-
perspektivet i utbildning valdes selektivt ut för studien. Skälet till 
detta skrivs fram i bakgrunden och baseras på en ansats att studera 
LHU som fenomen i ett generellt skolutvecklingsperspektiv. Ur 
gruppen skolor som aktivt implementerar LHU valdes skolor baserat 
på två urvalsprocesser. Tillsammans utgör de basen för studiens 
empiriska data.   
 De två urvalsgrupperna av skolor relaterar till en teoretisk 
och praktisk förkunskap om möjligheten att definiera LHU-begreppet 
baserat på kvaliteter inom olika utbildningstraditioner (transmissiva 
och transformativa). En hypotes utifrån tidigare forskning (Bengtsson 
och Östman 2013) menar att det transformativa 
utbildningsperspektivet kan vara underrepresenterat i studier om 
LHU. Jag strävade därför i urvalet av skolor att inkludera skolor som 
man kan anta representerar de olika utbildningstraditionerna.  
 Den första gruppen skolor är baserad på ett urval gjort 
utifrån nationella register över skolor som är engagerade i LHU. 
Registren utgörs av två utmärkelser som skolor kan ansöka om för att 
arbeta med LHU-perspektivet. De två utmärkelserna är Grön Flagg 
som administreras av organisationen Håll Sverige rent (2014), samt 
utmärkelsen Skola för hållbar utveckling som administreras av 
Skolverket (2015). Även ett tredje register har använts Den globala 
skolans förteckning över nationella fortbildningsinsatser om LHU. 
Den globala skolan administreras av Universitets och högskolerådet 
(2014). vilka bedriver lokalt fortbildnings- och 
implementeringsarbete om LHU i samarbete med kommuner och 
regioner. Tillsammans utgör dessa tre register de största tillgängliga 
registren där skolor som aktivt arbetar med LHU-perspektivet kan 
identifieras.  

En lista på skolor som figurerade i flera av registren 
sammanställdes och utvärderades enligt följande parametrar:  

 
• Tidslängden på skolans aktivitet och engagemang som gick att 

utläsa i relation till perspektivet LHU 
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• Befintlig dokumentation på skolans hemsida i relation till 
perspektivet LHU  

• Antal mottagare av nyhetsbrev med inriktning LHU per skola 
• Antal personer som deltagit vid konferenser och fortbildningar i 

relation till skolans storlek inventerades. Inventeringen 
resulterade i ett storleksmått på antalet involverade samt 
frekvensen av hur ofta de figurerade i datamaterialet  

 
För att validera aktiviteten vid utvalda skolor användes bland annat 
mindre register som fanns tillgängliga, exempelvis WWF:s 
modellskolor och Naturskyddsföreningens skolsatsningar. Efter 
utvärderingen av skolornas aktivitet fick de själva validera sitt 
engagemang genom självskattning, och då speciellt om skolans 
ledning med rektor var aktiv i LHU-arbetet. Lokala aktörer i form av 
enskilda organisationer samt resurspersoner i programmet Den 
globala skolan fick också validera att de skolor som valts ut till att 
medverka i studien, i verkligheten också aktivt arbetade med LHU-
perspektivet. Den samlade informationen av dessa olika steg i 
urvalsprocessen identifierade de skolor som bedömdes vara de mest 
aktiva skolorna att implementera ett LHU-perspektiv. Samtliga sju 
skolor som bjöds in att delta i studien valde att vara med.  
 Den andra urvalsgruppen består av skolor från ett nätverk 
som utbyter erfarenheter kring ämnesövergripande samverkan. 
Ämnesövergripande holistiskt perspektiv på lärande är ett 
utmärkande drag för förändrande och praktiknära 
implementeringsstrategier inom ett transformativt perspektiv på 
LHU (Breiting, Mayer och Mogensen 2005). De skolor som 
uttryckligen ägnade sig åt ämnesövergripande verksamhet med 
perspektivet LHU valdes ut. Skolorna själva, samt lokala aktörer, 
bekräftade också i denna urvalsgrupp att skolorna är aktiva i LHU-
implementering. Totalt tillfrågades tre skolor och alla valde att delta i 
studien. 

Urvalet består alltså av totalt tio skolor från de två 
urvalsgrupperna (registerutvalda och från ämnesövergripande 
nätverk). Det visade sig senare att av de sju utvalda skolorna i första 
urvalsprocessen var två av dem också medlemmar i det 
ämnesövergripande nätverket. Jag ser ingen motsättning i detta då 
dessa två skolor är engagerade i LHU-implementering.  
 Strategin att välja skolor baserade på deras LHU-aktivitet 
tillämpades också för att identifiera rektorer som respondenter. Den 
rektor som skolan själv angav hade största möjliga insyn i skolans 
implementeringsarbete med LHU-perspektivet valdes ut att delta i 
studien. Nyckelkriteriet för urvalet styrdes av tjänstgörings år på 
skolan. Det bestämdes att skolorna skulle representeras av en rektor 
med minst fem års tjänstgöring som ledare på skolan. Detta gjordes 
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för att de skulle kunna redogöra för LHU-implementering över tid. I 
de fall den ordinarie rektorn hade färre antal tjänstgörings år bjöds 
även den tidigare rektorn in för att medverka i studien. Fyra av tio 
skolor är därför representerade av två rektorer. Totalt medverkar 
n=14 rektorer i studien.  

Skolorganisationsnivån i studien representeras av 
rektorernas relation till kvalitet i organisationen. Berg och Scherp 
(2003) menar att en rektor har en mer avancerad förståelse för 
skolans organisation än t ex en lärare, beroende på det dubbla 
uppdraget rektorer innehar. Rektors uppdrag innebär att både leda 
och styra skolans utveckling gentemot skolans styrdokument, 
skollagen och skolreformer samt mot de lokala politiska besluten om 
skola och utbildning. Det finns tidigare forskning som belyser vikten 
av en rektors förståelse av kvalitet i lärande och dess positiva effekter 
för implementering av LHU-perspektivet (Hargreaves, Fink och 
Sandin 2008). Jag finner därför att valet av rektorer som 
representanter för att försöka förstå skolans organisation vilar på en 
god grund.  

Forskningsdesign 
Licentiatuppsatsens forskningsdesign är abduktiv. Det innebär att 
både induktiva och deduktiva ansatser har använts i en medveten 
process där empiriska data analyserats och nya forskningsfrågor efter 
hand har formulerats utifrån de föregående resultaten. Processen är 
visualiserad i figur 1 som två trianglar. De två trianglarna 
symboliserar: 
 
• Triangel a, forskningsfrågor som väglett processen 
• Triangel b, de metoder som tillämpats 

 
I toppen av triangel a påbörjas den induktiva processen med en fråga: 
Vilka kvalitetskriterier anser rektorerna är uttryck för en hög kvalitet 
i skolans organisation? Metoden som användes (se toppen på triangel 
b, figur 1) responderar med forskningsfrågan från figur 1a. I detta fall 
semistrukturerade intervjuer, under vilka begreppskartor 
framställdes för att dokumentera rektorernas förståelse av sin skolas 
organisation (se toppen på triangel b). Forskningsfrågan och den 
valda metoden leder vidare i en process där strävan är att nå en 
förfinad förståelse för det övergripande syftet med studien; vad som 
karaktäriserar en skolas organisation utifrån ett transformativt 
perspektiv där man aktivt arbetar med LHU?  

Trianglarna i figur 1 symboliserar en röd tråd genom 
studien. Forskningsfrågorna i triangel a relaterar till de metoder och 
verktyg som valdes i arbetsprocessen (se triangel b i figur 1). Den 
breda bas som figur 1a vilar på då alla forskningsfrågor ställts 



a. Forskningsfrågor b. Metodval och arbetsprocess
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visualiserar att forskningsfrågorna gemensamt bildar en bred bas för 
att förstå karaktäristiska drag för kvalitet inom skolans organisation. 
Likadant symboliserar basen på triangeln i figur 1b att de metoder 
som används vid de många delmomenten i studien bidrar till en 
fördjupad förståelse av skolornas karaktärsdrag. Den abduktiva 
ansatsen där frågornas karaktär och metodval utformats i en process 
utgör en gedigen bas för forskningens slutsatser (Raven 2006). 
Arbetsprocessen kopplad till denna fördjupande förståelseprocess 
beskrivs stegvis i följande avsnitt. 
 

Figur 1. 
Beskrivning av den abduktiva forskningsansatsen. Forskningsfrågorna i 
triangel a och metodval samt arbetsprocess som visualiseras i triangel b utgör 
studiens forskningsprocess.  

Vilka kvalitetskriterier anser  
rektorerna är uttryck för en hög 
kvalitet i skolans organisation?

Steg 1. Semistrukturerade intervjuer med  
rektorer och framställning av begreppskartor

Hur viktiga bedöms de olika 
kvalitetskriterierna vara enligt 
rektorerna?

Steg 2. Analys av begreppskartor genom  
gradering av identifierade kvalitetskriterier

Vilka fokusområden (bestående 
av flera kvalitetskriterier) upplever 
rektorerna viktiga i arbetet med  
att utveckla skolans organisation?

Steg 3. Statistisk analys för att förstå sam- 
banden mellan identifierade kvalitetskriterier. 
Klusteranalys för att identifiera fokusområden  
och korrelationsanalys för att identifiera  
kvalitetsstrategier.

I vilken utsträckning uttrycker sig 
rektorerna om transformativa  
kvaliteter inom sin skolorganisation?

Steg 4. Analys av identifierade kvalitets- 
kriterier med avsikt att särskilja transmissiva 
och transformativa kvaliteter

Steg 5. Konstruktion av ett transformativt  
kvalitetsindex (TQ) påvisar graden av trans- 
formativa kvaliteter en enskild rektor uttryckt.

Vilka specifika kvalitetsstrategier 
vägleder rektorerna i arbete med 
kvalitet i skolorganisationen?
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Mixad metodansats  
Forskningsdesignen i studien är baserad på en mixad metodansats. 
Det innebär att både kvalitativa metoder, (semistrukturerade 
intervjuer med rektorer) och kvantitativa metoder (statistiska kluster- 
och korrelationsanalyser) ingår. 

Genom att kombinera kvalitativa och kvantitativa 
forskningsmetoder kan både hur-frågor och vad-frågor besvaras 
(Cohen, Manion et al. 2000). Rektorerna har tex. svarat på frågan 
”Hur upprätthåller du hög kvalitet i din skolorganisation?” Data har 
i den kvantitativa delen av studien analyserats för att förstå vad för 
kvaliteter skolans organisation fokuserar på. Praktiknära forskning, 
som denna studie är ett exempel av, kan med fördel designas utifrån 
en mixad metodansats (Cohen, Manion och Morrison 2000; Raven 
2006). Erickan och Michael-Roth (2006) pekar på den användbarhet 
en mixad metodansats utgör inom utbildningsvetenskaplig forskning. 
De hävdar att utbildningsvetenskaplig forskning alltid är både 
kvantitativ och kvalitativ och kritiserar klassisk uppdelning av 
metoder inom fältet. De anser likt Miscovici, (2001) att identifiering 
av anomalier kan utgöra katalysatorer för att utveckla ny kunskap.  

Vid användandet av kvantitativa metoder minskar ofta 
variationen i data, vilket kan leda till att möjligheterna att identifiera 
det som inte är förväntat minskar och att forskningen därmed fjärmar 
sig från praktiken.  

I kvalitativ forskning blir data lätt beskrivande istället för 
förklarande. Genom att kvantifiera kvalitativa data uppträder 
mönster och relationer mellan faktorer samtidigt som det avvikande, 
anomalierna inte försvinner då mängden data i kvalitativ forskning 
ofta är mindre och mer lätthanterligt än i kvantitativ forskning. 
Fenomen i data kan då studeras utan att bli beskrivande. Istället kan 
diskussioner om hur fenomen uppträder i relation till varandra 
studeras (Scherp 2013 b). 

 I följande stycke redovisas först förberedelser inför 
studiens genomförande och därefter kortfattat varje steg i 
arbetsprocessen med de valda metoderna (mer utförlig information 
om metoder och arbetsprocesser finns återgivit i artiklarna). Stegen i 
arbetsprocessen visualiseras också i figur 1b vilken ger en helhetssyn 
på processen.  

Förberedelser inför studien 
En pilotstudie genomfördes inledningsvis med 40 rektorer under ett 
fortbildningstillfälle om hållbar utveckling relaterat till 
skolorganisationen. Rektorerna genomförde semistrukturerade 
intervjuer med varandra på temat hög kvalitet i skolans organisation 
och skapade då begreppskartor (beskrivs mer ingående i artikel 1), se 
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bild 1. Begreppskartorna analyserades genom att manuellt klustra 
olika perspektiv som var framträdande i materialet. Analysarbetet 
med data skapade en förförståelse för vilka uttryck av kvalitet som 
studien skulle komma att kretsa kring.  

Vidare genomfördes två pilotintervjuer med enskilda 
rektorer för att träna på intervjuteknik och att framställa 
begreppskartor. En intervju genomfördes med en för intervjuaren 
bekant person som därför upplevdes som enkel att samtala med. Den 
andra intervjun genomfördes med en rektor som var mindre bekant 
för intervjuaren. Sammantaget handlade förberedelserna inför 
datainsamling både om att närmare förstå skolans organisation som 
den kontext studien genomfördes i, samt bli bekant med metodteknik 
i form av ljudinspelning via mobil, begreppskartors utformning samt 
intervjuteknik.  

 

 
 
Bild 1. 
Ett exempel på hur en begreppskarta som skapades under de semistrukturerade 
intervjuerna kan se ut. 

Steg 1. Semistrukturerade intervjuer med rektorer och 
framställning av begreppskartor 
Den kvalitativa delen av studien utgörs av semistrukturerade 
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intervjuer med rektorer. Under intervjuerna framställdes 
begreppskartor. Intervjuerna dokumenterades också via 
ljudinspelning. Under intervjun ställdes en inledande fråga: ”Hur 
upprätthåller du hög kvalitet i din skolorganisation?” Därefter 
ställdes förståelsefördjupande frågor kring de kvalitetskriterier 
rektorerna förde fram. Begreppskartor utformades under samtalet. 
Begreppskartor kan ses som en individs relation till ett fenomen, som 
i detta fall motsvaras av kvaliteter i skolorganisationen för att skapa 
en god utbildning.  
  Begreppskartorna i studien ger en helhetsbild av 
rektorernas förståelse av sin skolas organisation, i relation till 
kvalitetskriterier, vilket studiens syfte är att försöka förstå. 
Begreppskartorna visar de mest framträdande kriterierna men 
utelämnar inte kriterier som redogörs för i mindre omfattning eller 
mindre ofta. Under datainsamlingsprocessen tillkom därför kriterier 
kontinuerligt som framstod som viktiga för rektorerna för att 
upprätthålla en hög kvalitet i skolorganisationen. Intervjuerna varade 
ca 2,5 h.  

Efter att intervjun var genomförd lyssnades 
ljudinspelningen noga igenom för att utesluta att kvalitetskriterier 
som eventuellt uttrycktes vagt eller i mindre omfattning i början av 
datainsamlingen inte hade fångats upp och identifieras i 
helhetsmaterialet. Datainsamlingens första del med begreppskartor 
är induktivt och utgår från rektorernas egna utsagor om kvalitet, men 
då intervjuerna genomfördes var jag inläst på området via 
pilotstudien samt tidigare identifierade kvalitetskriterier som rektorer 
uttryckt i tidigare studier, exempelvis från Breiting, Mayer och 
Mogensens (2005).  

Genom att lyssna av materialet flera gånger och göra 
jämförelser med studier som strikt relaterat till rektorernas syn på 
kvalitet i skolutvecklingsforskning (Berg och Scherp 2003; Scherp och 
Scherp 2007; Scherp 2013a) har studien försökt minimera eventuella 
felkällor där intervjuarens förförståelse av vad LHU är har begränsat 
vad som inkluderats i datainsamlingen.  

Ett sätt att minimera fel i datainsamlingen var att den 
visuella begreppskartan som skapades på plats direkt kunde 
redigeras. Intervjuaren och informanten upptäckte 
förståelserelaterade missar som korrigerades direkt på plats efter 
intervjun. Möjligheten till korrigeringar i den data som 
begreppskartorna innefattar var mycket stor då varje rektor efter 
avslutad intervju fick ”godkänna” begreppskartan som representativ 
för sin organisation. Det abduktiva arbetssättet i detta första steg 
genererade ett rikt material av uttryckta kvalitetskriterier att 
analysera. 
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Steg 2. Analys av begreppskartor genom gradering av 
identifierade kvalitetskriterier  
Data från begreppskartor och ljudfiler som spelades in under 
intervjuerna utgör analysdata i steg 2 i arbetsprocessen. I detta steg 
kvantifierades kvalitativa data. De från begreppskartorna 
identifierade kvalitetskriterierna tillskrivs i detta steg en gradering 
relaterad till kvalitetskriteriets relevans för den enskilda rektorn. 
Graderingen gjordes med noll till tre poäng för varje kvalitetskriterie. 
Kvalitetskriterier som rektorn under intervjun ansågs som 
grundläggande och starkt argumenterades för graderades högst och 
gavs tre poäng. Om kvalitetskriterier nämndes och vid 
förståelsefördjupande frågor från intervjuaren utvecklades med 
argument för dess relevans gavs den två poäng. De kvalitetskriterier 
som nämndes en enstaka gång och där mindre övertygande exempel 
gavs tilldelades en poäng. De kvalitetskriterier som inte nämndes vid 
en enskild skola graderades med noll poäng.  

De individuella rektorernas graderingar för varje 
identifierat kvalitetskriterie adderades därefter för att utgöra ett 
samlat mått på gruppens samlade syn på hur viktiga olika 
kvalitetskriterier anses vara i en organisation där LHU-perspektivet 
aktivt implementeras. 

En faktor som kunde ha påverkat studiens validitet med 
avseende på gradering av kvalitetskriterier är att rektorerna har 
beskrivit och givit uttryck för idealiserade bilder av kvalitet som 
hänger samman med visioner skolan har men som inte nödvändigtvis 
existerar i praktiken. För att undvika denna risk ombads rektorerna 
genomgående att konkretisera och genom exempel beskriva hur de 
arbetade med de olika kvalitetskriterierna i sin organisation. Trots 
detta återkom några rektorer under intervjuerna med frågor om de 
skulle beskriva organisationen som den är, eller om de skulle beskriva 
en organisation de önskade. Med anledning av svårigheten att 
särskilja reella och framtida uttryck om skolans organisation lades 
därför extra noggrannhet vid denna distinktion under analysen. De 
kvalitetskriterier som uttrycktes som önskemål eller visioner inför 
framtiden, sorterades därmed ut och kom istället att utgöra ett eget 
specifikt kvalitetskriterie som beskriver rektorernas ”inre övertygelse, 
vision och filosofi”. Detta kvalitetskriterie utgör ett bland 26 
identifierade kvalitetskriterier i studien. 

Steg 3. Statistisk analys för att förstå sambanden mellan 
identifierade kvalitetskriterier  
I steg 3 analyserades kvantifierade data (från steg 2) med hjälp av 
statistiska verktyget Statistical Package for the Social Sciences (SPSS 
version 20). En hierarkisk klusteranalys utfördes för att se samband 
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mellan olika typer av kvalitetskriterier och föra dem samman i 
övergripande kategorier.  

Fyra olika fokusområden av kvalitet identifierades, vilka 
kan sägas utgöra representationer av områden som rektorer använder 
för att höja och bevara kvalitet i skolans organisation. 
Fokusområdena validerades dels statistiskt men också i relation till 
min kunskap om datamaterialet och i vilken kontext data samlats in. 
Slutligen genomfördes en reliabilitetstest med Chronbachs alfa för att 
säkerställa att det instrument som använts för datainsamling (det vill 
säga jag som utförde intervjuerna samt de semistrukturerade 
intervjuerna) kan antas väl kalibrerade. Eftersom antalet rektorer i 
studien är litet (n=14) är ett mått av Chronbachs alfa för reliabilitet 
mindre tillförlitligt än om respondenterna varit flera. Måttet 
användes därför som en extra säkerhetsåtgärd då fokusområden 
identifierades kvalitativt. Chronbachs alfa värden på 0,7 eller högre, 
brukar räknas som ett gränsvärde för acceptabel nivå av reliabilitet, 
men i studier med ett lågt antal respondenter, som denna kan värden 
över 0,6 accepteras (Field 2013). 

 En beräkning av Pearsons korrelationensanalys 
genomfördes för att identifierade de interna relationerna mellan olika 
fokusområdena i studien. Analysen visar vilka fokusområden rektorer 
uttrycker som kan förväntas användas i kombination med varandra. 
Likaså visar den vilka fokusområden som med mycken liten 
sannolikhet kan förväntas användas samtidigt på skolor. I analysen 
eftersöktes de vanebildande mönster som skulle kunna utgöra mer 
generaliserande upptäckter av skolors praxis (Scherp 2013b). Dessa 
vanebildande mönster, dvs de kombinationer av fokusområden som 
rektorer uttrycker kallas i studien för kvalitetsstrategier. 
Kvalitetsstrategier är alltså det sätt på vilket rektorer vid LHU-skolor 
förmedlar att de upprätthåller hög kvalitet i sin skolorganisation. 

Steg 4. Analys av identifierade kvalitetskriterier med avsikt att 
särskilja transmissiva och transformativa kvaliteter  
Kvalitetskriterier som relaterade till transmissiva och transformativa 
perspektiv av LHU används i studien för att öka förståelsen av hur 
skolans organisation implementerar LHU. Som tidigare beskrivs kan 
kvalitetskriterier antingen förhålla sig till LHU:s transmissiva uttryck, 
och utgörs då främst av kvalitetskriterier som tillämpas för att 
förstärka och förstå tematiskt innehåll av LHU och redan befintliga 
strukturer inom utbildningen. Transformativa kvaliteter uttrycks 
istället som processer för att finna nya metoder och uttryck i 
organisationen som bidrar till ett aktualiserat lärande i linje med 
samhällsutvecklingen. Den här studien viktar kvalitetskriterierna som 
antigen transmissiva eller transformativa för att kunna studera dessa 
perspektivs påverkan på skolans organisation.  
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Kvalitetskriterierna som identifierats i steg 2 viktas som 
transmissiva eller transformativa på en skala från 0–10. Med hjälp av 
de specifika argument som rektorerna uttrycker för respektive 
kvalitetskriterie görs en viktning av kvalitetskriteriet baserat på om 
argumentet är transmissiv eller transformativ till sin karaktär. 
Graderingen är detaljerat beskriven i artikel 2. Liksom i metodsteg 2 
kvantifieras kvalitativa data. För att säkerställa validiteten bedömdes 
delar av materialet externt. Sambedömningen diskuterades med 
tredje part och jämfördes för att nå konsensus kring slutgiltiga 
bedömningar. 

Steg 5. Konstruktion av ett transformativt kvalitetsindex (TQ)  
Ett index konstruerades i syfte att öka tolkningsmöjligheter av 
resultaten för kvalitetskriterier som specifikt relaterade till ett 
transformativt perspektiv. Indexet skapades från de kvantifierade 
värdena för respektive kvalitetskriterie. Graderingarna för varje 
individuellt kvalitetskriterie (graden av hur viktigt kvalitetskriteriet 
anses vara för rektor generellt) multipliceras med den viktning som 
tillskrivs kvalitetskriteriet som transformativt (uttryckt av rektor). Det 
multiplicerade värdet relateras till ett idealt tillstånd där alla 
kvalitetskriterier som uttryckts av en ledare skulle varit 
transformativa. Indexet uttrycks i en skala mellan 0–1 ett samlat mått 
på graden av transformativt viktad kvalitet som uttryckts av rektorer 
vid LHU-aktiva skolor. 

Indexet konstruerades för att söka svar på frågan om 
starkt transformativa skolorganisationer väljer specifika strategier för 
LHU-implementering. Indexet utgör också grund för slutsatser om en 
eventuell progression kring vilka kvalitetskriterier som används 
inledningsvis eller senare i en implementeringsprocess av LHU.  

Studien söker på detta sätt sambanden mellan vad och 
hur-frågor genom att studera vilket fokus de skolorna med högt 
respektive lågt index väljer att fokusera på. Steg 5 uttrycker därmed 
de förväntningar studien tillskriver den mixade metodansatser som 
kan förklara sambanden mellan vad skolan fokuserar (vilka 
kvalitetskriterier inom vilka fokusområden) och hur (graden av 
transformativa uttryck i skolans organisation).  

Validitet och reliabilitet 
I den arbetsprocess (se triangel b i figur 1) som presenteras i de fem 
stegen har validitet i form av förberedelser, urval, datainsamling, 
analysprocesser, samt statistisk reliabilitet förklarats. Ytterliga 
detaljer vad gäller både kvantitativ validitet samt kommunikativ 
validitet finns beskrivet i respektive artikel. T ex fick rektorerna själva 
bestämma när deras bidrag i form av begreppskartor ansågs 
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heltäckande och representativt för den egna organisationen enligt 
tidigare beskrivning.  

Reliabilitet har beräknats i de kvantitativa analyserna och 
finns beskrivet i artiklarna. Validitet för att säkerställa forskarens roll 
kräver att publicerade resultat ska vara korrekta, representativa och 
presenteras utifrån en strävan efter total insyn i arbetsprocess, vilket 
öppnar upp för granskning och kritik. Forskarens egen förförståelse 
utgör enligt Larsson (2005) en av de viktigaste grunderna för god 
kvalitet i forskning. Han pekar på tre sätt att presentera denna 
förförståelse. Ett handlar om att deklarera personliga erfarenheter 
med betydelse för det som skall tolkas, ett annat att tydliggöra 
tolkningsteorin och det tredje att redovisa det tidigare 
forskningsfältet. I enlighet med Larsson (2005) är min studie 
uppbyggd för att tillgodose dessa tre krav på vetenskaplig kvalitet, 
vilket beskrivs i varje steg av forskningsprocessen. 
 Jag har en egen förförståelse av LHU, vilket kräver en 
extra redogörelse i denna studie. Jag innehade under arbetet med 
licentiatuppsatsen dubbla roller inom LHU fältet, dels som extern 
aktör och praktisk utövare inom verksamheten Den globala skolan 
(Universitets och högskolerådet 2014), och dels som forskare. Det 
innebär att forskningen genomförts i samarbete med för mig många 
bekanta individer, vilket kan ha påverkat studien. För att minimera 
påverkan på studiens trovärdighet har ett antal åtgärder vidtagits. Vid 
intervjutillfällena berättade jag kortfattat om min roll som forskare 
och hur den särskilde sig från rollen som praktisk utövare. Denna 
redogörelse syftade till att utjämna den maktrelation som annars 
kunnat hindra en objektiv datainsamling (Kvale och Brinkmann 
2009). I studien efterfrågar jag rektorernas expertis kring kvalitet i 
skolans organisation vilket jag själv inte har experterfarenhet av. 
Eventuella beroenderoller som kunnat påverka studien minimerades 
därmed genom att det inte var mitt expertisområde inom LHU som 
direkt diskuterades. De bedömningar och val som gjorts i 
forskningsprocessen utgör en avvägning där min praktiska 
förtrogenhet med LHU-perspektivet har varit till en fördel i 
arbetsprocessen men där påverkan på resultat minimerats till följd av 
en medvetens arbetsgång. 

Det finns många faktorer som kunnat förstärka studiens 
validitet men där geografisk spridning på skolor, tidsbegränsning och 
den dubbla rollen som praktiker och forskare inte tillät detta. En 
referensgrupp av rektorer hade tillfört studien ett ytterligare djup. 
Likaså hade data som direkt kan validera rektorerna, t ex lärare eller 
elever från den skola där rektorn varit verksam varit en tillgång. 
Ytterligare genomlyssningar av ljudmaterial och sambedömning med 
individer från andra vetenskapliga discipliner hade förmodligen 
tillfört fler perspektiv till ett redan rikt material.  
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Etiska övervägande om respondenternas anonymitet har 
säkrats genom att inte ange skolornas storlek, geografiska läge eller 
sociokulturella kontext. Rektorerna som intervjuats är vuxna och har 
frivilligt deltagit i studien. De har också haft möjlighet att avbryta sitt 
deltagande under hela studien.  
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Resultat 

De resultat som framkom i studien finns stegvis sammanfattade i 
triangeln som utgör kolumn c i figur 2. En förfinad förståelse av LHU-
implementeringen på skolorganisationsnivå erhålls för varje steg 
nedåt i triangeln. Triangelns topp är därför riktad nedåt för att 
symbolisera den förfinande process som ligger bakom resultaten som 
följer på varandra. I figur 2 kan man se hur forskningsfråga, metod 
samt arbetsprocess och resultatet relaterar till varandra.  
 
Figur 2.  
Flödesschema över forskningsdesign (a och b) och studiens resultat (c). 
För större figur, se bilaga 1. 
 

 

Studiens delresultat 
Resultatredovisningen beskriver hur de olika delresultaten i studien 
relaterar till varandra och i flera fall utgör en process för att nå 
detaljerade resultat (se figur 2c resultat 1-5).  

c. Resultata. Forskningsfrågor b. Metodval och arbetsprocess

Vilka kvalitetskriterier anser  
rektorerna är uttryck för en hög 
kvalitet i skolans organisation?

Steg 1. Semistrukturerade intervjuer med  
rektorer och framställning av begreppskartor

Hur viktiga bedöms de olika 
kvalitetskriterierna vara enligt 
rektorerna?

Steg 2. Analys av begreppskartor genom  
gradering av identifierade kvalitetskriterier

Vilka fokusområden (bestående 
av flera kvalitetskriterier) upplever 
rektorerna viktiga i arbetet med  
att utveckla skolans organisation?

Steg 3. Statistisk analys för att förstå sam- 
banden mellan identifierade kvalitetskriterier. 
Klusteranalys för att identifiera fokusområden  
och korrelationsanalys för att identifiera  
kvalitetsstrategier.

I vilken utsträckning uttrycker sig 
rektorerna om transformativa  
kvaliteter inom sin skolorganisation?

Steg 4. Analys av identifierade kvalitets- 
kriterier med avsikt att särskilja transmissiva 
och transformativa kvaliteter

Steg 5. Konstruktion av ett transformativt  
kvalitetsindex (TQ) påvisar graden av trans- 
formativa kvaliteter en enskild rektor uttryckt.

Vilka specifika kvalitetsstrategier 
vägleder rektorerna i arbete med 
kvalitet i skolorganisationen?

Resultat 5. Index på skolledarnas 
förståelse av transformativa kvali-
tetskriterier i förhållanden till vilka 
fokusområden de använder. 

Resultat 1. 26 identifierade  
kvalitetskriterier.

Resultat 2. Vilka kvalitetskriterier 
som anses viktigast av rektorer på 
skolor med aktiv implementering 
av lärande för hållbar utveckling.

Resultat 3. Fyra identifierade 
fokusområden och tre implemen-
terings-strategier för lärande för 
hållbar utveckla.

Resultat 4. Graden transmissiva 
och transformativa kvalitetskriterier 
som rektorer uttrycker på skolor 
som aktivt implementerar lärande 
för hållbar utveckling.
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Resultat 1 
Resultatet består av 26 identifiera kvalitetskriterier vid LHU-aktiva 
skolor. Dessa kvalitetskriterier beskriver kvaliteter som rektorer 
uttrycker och därför anses vara centrala vid utformningen av en 
skolorganisation. Samtliga identifierade kvalitetskriterier redovisas i 
tabell 2. I tabellen framgår också hur kvalitetskriterierna relaterar till 
tidigare identifierade kvalitetskriterier inom LHU-forskningen. 

Tabell 2. 
Kvalitetskriterier som identifierats i studien (kolumn 2) och deras 
summerade värde (kolumn 4) baserat  på bedömd  gradering  av  hur  viktiga 
olika kvalitetskriterier uttrycks vara för rektorerna i skolans organisation. 

Rank-
ning 

Kvalitetskriterie Nytt 
kvalitetskriterie, 
eller relaterat till 
tidigare 
forskning 

Kvalitetskriteriets 
summerade värde 
baserat på resultat 
från alla rektorer  

1  Skapande av en 
holistisk idé 

*, ***,**** 38 

2 Organisationens 
centrala 
utgångspunkt 

Ny 36 

3 Arbetslag på skolan Ny 32 

4 Ledarskapsfokus Ny 32 

5 Implementering av 
den holistiska idén 

Ny 31 

6 Förståelsen av den 
holistiska idén 

*, **, ***,**** 31 

7 Proaktivt ledarskap * 28 

8 Skolans klimat *, **, *** 28 

9 Skolans identitet i 
samhället 

* 27 

10 Externa 
förväntningar på 
skolan 

*** 25 

11 Professionella 
nätverk 

* 22 
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* Jämför med Breiting, Mayer et.al 2005, sidan 34–45   
** Jämför med Boeve-de Pauw och Van Petegem 2011b, sidan 118 
 *** Jämför med Leo och Wickenberg 2013, sidan 412–413  
**** Jämför med Leo och Wickenberg 2014, sidan 75  

  

12 Skolans relation till 
politiken 

Ny 21 

13 Långsiktig planering Ny 20 

14 Skolans samverkan 
med samhället 

*,**** 19 

15 Ledarskapet som 
förebild 

* 18 

16 LHU som skolans 
grundpelare 

Ny 17 

17 Utvärderingens syfte * 16 

18 Inre personlig 
övertygelse, vision 
och filosofi 

Ny 15 

19 Ämnesövergripande 
schemaläggning 

*, ***,**** 14 

20 Graden av LHU-
aktivitet 

Ny 13 

21 Rektorsnätverk Ny 11 

22 Internationellt 
perspektiv 

Ny 10 

23 Arbetspassens längd Ny 10 

24 LHU som ett 
kvalitetsinstrument 

    *, *** 9 

25 Motstånd mot LHU Ny 7 

26 Övergripande syfte 
med LHU 

* 4 
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Resultat 2 
Respektive kvalitetskriterie är rankat utifrån dess betydelse för hög 
kvalitet i skolans verksamhet (se tabell 2 kolumn 4) och utgör i 
studien ett mått för ett kvalitetskriterie. Högt rankade 
kvalitetskriterie är sådant som många skolor som aktivt 
implementerar LHU-perspektivet anser viktigt. De kvalitetskriterier 
som är lågt rankade är de som skolor tycker är mindre viktiga, eller 
färre rektorer uttryckt. I denna del av analysen är kvalitetskriterierna 
behandlade som separata aspekter, men i en verklig kontext uttrycks 
de ofta i kombination. Det betyder att lågt rankade kvalitetskriterier 
kan vara viktiga för att andra kvalitetskriterier skall komma till 
uttryck i skolans organisation. Således kan kvalitetskriteriet 
arbetspassets längd utgöra förutsättning för kvalitetskriteriet 
ledarskapets fokus som handlar om att eleven är utgångspunkt för 
planering av skolans verksamhet, vilket kan kräva både långa och 
korta arbetspass för anpassning till elevens behov. 

Resultat 3 
Resultatet anger vilka fokusområden som är centrala i 
kvalitetsarbetet på skolor som aktivt implementerar LHU-
perspektivet. Följande fokusområden identifierades i studien: 
samverkan och processinriktad skolutveckling (α= 0,671), 
studentcentrerad utbildning (α= 0,635), samverkan med 
lokalsamhället (α=0, 778), proaktivt ledarskap och långsiktighet (α= 
0,631).  

Genom att korrelera dessa fokusområden mot varandra 
(se tabell 3) identifieras tre kvalitetsstrategier. En strategi består av 
en kombination av fokusområdena samverkan och processinriktad 
skolutveckling med studentcentrerad utbildning. Dessa 
fokusområden kretsar huvudsakligen kring kvaliteter inom skolans 
organisation och denna kvalitetsstrategi har därför benämnts vara 
internt orienterad.  

Den andra strategin kombinerar fokusområdena 
samverkan med lokalsamhället med proaktivt ledarskap och 
långsiktighet. Dessa fokusområden kretsar mycket kring kvaliteter 
relaterade till skolans samverkan med det omgivande samhället, och 
benämndes som en extern kvalitetsstrategi.  

Rektorerna på nio av de undersökta skolorna använde sig 
av en av dessa två strategier förutom en skola som i sin 
kvalitetsstrategi kombinerar fokusområdena: intern studentcentrerad 
utbildning och extern samverkan med lokalsamhället, det som jag 
valt att kalla kombinerad extern-intern kvalitetsstrategi. 
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Tabell 3.  
Pearsons korrelationsanalys mellan de fyra fokusområdena. 

 

 Samverkan  
och process-
inriktad 
skol-
utveckling 

Student-
centrerad 
utbildning 

Samverkan 
med lokal-
samhället 

Proaktivt 
ledarskap 
och 
långsiktighet 

Samverkan  
och process-
inriktad 
skolutveckling 

    

Student-
centrerad 
utbildning 

0,658*    

Samverkan  
med 
lokalsamhället 

0,209 0,055   

Proaktivt 
ledarskap och 
långsiktighet 

0,254 0,195 0,741**  

 
** p <0, 01  
* p <0, 05 

Resultat 4 
Resultat 4 visar den totala transformativa viktningen av 
kvalitetskriterierna som karaktäriserar de enskilda rektorerna, se 
tabell 4. Analysen av rektorernas svar ger en viktning mellan 42–64%. 
Det betyder att mellan 42–64% av argumenten rektorerna angav som 
motiv för kvalitetskriterierna var transformativa till sin karaktär, se 
artikel två för mer ingående diskussion. Ur resultaten går det att dra 
slutsatsen att alla LHU-aktiva skolor i studien drivs utifrån både 
transmissiva och transformativa kvalitetskriterier, men i olika hög 
grad. 
 I studien är fyra skolor inkluderade (skola 3,6,7 och 8) 
vilka representeras av två skolledare. Syftet är att säkerställa valida 
data för LHU-implementering över tid. Några rektorer har få 
tjänstgöringsår på de undersökta skolorna. Data har då kompletterats 
att också omfatta tidigare rektorer vid skolan (se vidare metod delen). 
I samtliga fall utom i ett (skola 7) är samstämmigheten hög mellan de 



 
 

   44 

två intervjuade rektorerna. I skola 7 skiljer sig värdet för 
transformativa uttryck för den förre rektorn (1) i ganska stor 
utsträckning i jämförelse med den nuvarande rektorn (2), från 63% 
till 42%. Det kan antas att den nya rektorn organiserar skolan på ett 
nydanande sätt gentemot dess företrädare, se artikel 2 för diskussion. 
  
Tabell 4. 
Redogörelse av den relativa graden av transformativa uttryck för kvalitet av 
rektorer i relation till transmissiva uttryck på skolorganisationsnivå (kolumn 2). 
Transformativt kvalitetsindex (kolumn 3) representerar nivån av transformativa 
uttryck för enskilda rektorer, relaterat till ett tänkt idealtillstånd där rektorer 
skulle uttryckt alla kvaliteter till etthundra procent som transformativa. 

 
*Några skolor (kolumn 1) representeras av två rektorer och har därmed två 
rader med mätvärden i tabellen. Inom parentes anges vilken av rektorerna varje 
rad redovisar resultat för. 

Resultat 5  
Ett transformativt kvalitetsindex utformades, kallat TQ index. Det 
indikerar organisationens uttryck för transformativa kvaliteter i 

Skolor Transformativa uttryck i 
procent jämfört med det 
totala antalet 
kvalitetsuttryck  
 

Transformativt 
kvalitetsindex (TQ-index)  

Skola 1 42% 0,4 
Skola 2 64% 0,7 
Skola 3 (1)* 56% 0,5 
Skola 3 (2)* 55% 0,5 
Skola 4 56% 0,7 
Skola 5 63% 0,6 

Skola 6 (1)* 40% 0,2 
Skola 6 (2)* 42% 0,2 
Skola 7 (1)* 63% 0,8 
Skola 7 (2)* 42% 0,5 
Skola 8 (1)* 64% 0,8 
Skola 8 (2)* 63% 0,7 
Skola 9 63% 0,6 
Skola 10 56% 0,6 
Medelvärde 57% 0,6 
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relation till ett idealt tillstånd där hänsyn tas till både hur många 
kvalitetskriterier som omnämns, samt viktningen av transformativa 
uttryck för de benämnda kriterierna. De båda sistnämnda resultaten 
(4 och 5) samharmonierar till stor del. Resultat 5 visar dock en större 
spridning på grund av att jämförelsen görs mot ett tänkt 
idealtillstånd, dvs en skola som använder alla kvalitetskriterier, och 
betonar de transformativa uttrycken till etthundra procent. Indexet 
används i studien för att göra jämförelser i förhållande till vilka 
fokusområden och kvalitetsstrategier rektorerna använder, se resultat 
3. Tabell 4 (kolumn 3) visar de individuella rektorernas index. Inga 
tydliga skillnader mellan interna (medelindex: 0,5) eller externa 
medelindex: 0,6) kvalitetsstrategier kunde ses (se resultat 3). Endast 
den skola som använder dessa strategier kombinerat uppvisar ett 
märkbart högre index (0,8). 
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Diskussion 

Under arbetsprocessen med licentiatuppsatsen har jag reflekterat 
över om de val rektorer uttrycker är medvetna strategier som finns på 
riktigt i de undersökta skolorna? Oberoende av svaret på denna fråga 
kan det konstateras att de i studien identifierade kvalitetsstrategierna 
(se resultat 1 och 2, figur 2c) är viktiga för rektorerna vid de LHU-
aktiva skolorna som undersökts. Slutsatsen ger oss möjlighet att 
vidare diskutera hur viktiga dessa kvalitetskriterier kan anses vara för 
LHU- implementering från det transformativt teoretiska perspektiv 
vilket studien tar avstamp i. Punkt a-e nedan introducerar 
diskussionen som sedan följer mer utförligt. 
 
a, Först diskuteras hur de enskilda kvalitetskriterierna kan ses som 
förändringsåtgärder i skolans organisation för att närma sig LHU.  

 
b, De fokusområden och kvalitetsstrategier som identifierats 
vägledande för rektorernas syn på kvalitet (se resultat 3, figur 2c) 
diskuteras vidare i relation till hur en i teorin föreslagen progression 
av LHU-implementering (Scott 2013) kan ske på skolans 
organisationsnivå.  
 
c, Hur ett transformativt ledarskap kan antas vara “äkta” inom LHU- 
implementering diskuteras utifrån studiens relativa resultat av graden 
transmissiva och transformativa uttryck på skolans organisationsnivå 
(se resultat 4 och 5 figur 2c).  

 
d, Hur skolorganisationer som redan uppvisar hög transformativitet 
organiserar sig och vilka kvaliteter som dessa organisationer särskilt 
framhåller diskuteras. Speciellt fokuseras en skola som skiljer sig från 
övriga skolor i det avseendet att rektorerna där framhåller en 
kombinerad intern och extern kvalitetsstrategi (se resultat 3, tabell 3). 
Den skolan uppvisar också den högsta graden av transformativa 
kvaliteter inom skolorganisationen i jämförelse med de andra 
skolorna (se resultat 4, tabell 4). Skolan uppfattades därför som 
mycket intressant att diskutera ur ett transformativt LHU-
implementeringsperspektiv.  
 
e, Avslutningsvis diskuteras förväntade resultat av LHU-
implementering i relation till studiens specifika urval av skolor.  

LHU-perspektivet som förändringsåtgärd 
Hur viktiga de enskilda kvalitetskriterier som identifierats (se resultat 
1) och deras betydelse för hög kvalitet i skolans organisation (se 
resultat 2) diskuteras utifrån en teoretisk modell av LHU 
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implementering föreslagen av Scott (2013). Han har skissat på en 
möjlig väg för att förverkliga en hållbar samhällsutveckling genom 
utbildning. Han menar att en skola som aktivt implementerar LHU-
perspektivet kan använda det som en förändringsåtgärd. Det 
förutsätter dock grundläggande kvaliteter i skolans organisation. 
Förändring sker inte utan att sådana kvaliteter bildar en stabil grund, 
som till exempel består om skolans ledning byts ut. Scott (2013) kallar 
dessa grundläggande kvaliteter för ”firm ground”. Han menar att de 
grundläggande kvaliteterna utgör garanter för att LHU-perspektiv ska 
kunna bidra med en förhöjd kvalitet i utbildning.  

De grundläggande kvaliteterna Scott (2013) förespråkar 
förutsätter att den som vill tillämpa dem förstår vilka åtgärder inom 
skolans organisation som främst förbättrar och främst förändrar 
skolans utbildning. Sådana åtgärder är fokus för den här studien och 
relaterar till de identifierade kvalitetskriterierna med betoning på 
dess transformativa uttryck. De kvalitetskriterier som utgör 
grundläggande förutsättningar för att förstå denna distinktion är i 
Scotts studie inte specifika LHU-kvalitetskriterier utan en 
identifikation av generella kvalitetskriterier som anses viktiga för 
skolutveckling. Att de i den här studien identifierade 
kvalitetskriterierna faktiskt betyder något för en skolutveckling som 
inkluderar LHU baseras på Scotts (2013) resonemang om 
grundläggande kvalitetskriterier som stöd för LHU-implementering i 
kombination med det specifika urval av LHU-aktiva skolor som 
studien baseras på. 

Andra studier som beskriver olika kvalitetskriterier i 
relation till ett tydligt LHU-perspektiv (Breiting, Mayer och 
Mogensen 2005; Leo och Wickenberg 2013, 2014) understödjer 
ansatsen att studera generella och specifika kvalitetskriterier för att 
förstå mer om LHU-implementering. Kvalitetskriterierna som 
identifierats i den här studien är därför ett viktigt bidrag till en 
fördjupad förståelse för vilka kvaliteter som rektorer vid LHU-aktiva 
skolor anser grundläggande och därmed bör ges stöd åt vid LHU-
perspektivets implementering.  

Studiens resultat presenteras i en lista av kvalitetskriterier 
(se tabell 2). Ledarskapets betydelse är exempel på ett tidigare känt 
kvalitetskriterie som i den här studien ytterligare har beskrivits som 
viktig för LHU-implementering ur fler aspekter än tidigare. Denna 
studie visar att det är ledarskapets fokus, roll och proaktiva 
förhållningssätt som träder fram som speciellt viktiga aspekter på 
ledarskap. Likaså identifieras i studien tre kvalitetskriterier som 
beskriver den tidigare kända kvaliteten att en holistisk idé och 
sammanhållande vision är viktig i LHU-sammanhang. Att skapa, att 
förstå och att implementera en holistisk idé särskiljs som tre olika 
utmaningar för skolans organisation i studien. Var för sig utgör de 



 
 

   48 

olika uttryck på skolans organisationsnivå och det krävs därmed 
insatser och stöd för alla dessa tre aspekter för att lyckas med att 
implementera en holistisk och sammanhållande ide, som LHU, enligt 
rektorerna i studien.  

Tretton kvalitetskriterier i studien är nya och inte påtalade 
i tidigare studier. De nya kvalitetskriterierna består bland annat av att 
det omgivande samhällets betydelse för att skapa goda 
förutsättningar för skolans organisation. Det kan t ex innebära att 
skolans organisation ger stöd för internationella perspektiv eller att 
de har en koppling till den lokala politiken.  

Få kvalitetskriterier som direkt omnämnde LHU-
perspektivet uttrycktes av rektorer. De nya kvalitetskriterier som 
direkt anknyter till LHU som identifierats och inte tidigare lyfts fram 
som viktiga i samband med LHU-implementering handlar om LHU-
perspektivets plats i utbildning, t ex hur motstånd mot perspektivet 
hanteras (se kvalitetskriterie 25 i tabell 2) eller hur utbrett LHU 
arbetet skall vara inom skolans organisation (se kvalitetskriterier 2o i 
tabell 2). Kvalitetskriterierna med ett tydligt LHU perspektiv framhöll 
på olika sätt perspektivet existens inom skolans organisation. Trots 
att skolorna i studien utgör aktiva LHU-skolor är det ändå dessa 
kvaliteter som banar väg för perspektivets utrymme inom skolans 
organisation, de är därmed viktigt att förhålla sig till som rektor om 
man vill implementera ett LHU-perspektiv. Att organisera för en 
enskild del av, eller en utpekad grupp inom, skolan som sedan skall ta 
huvudansvar för LHU-perspektivet kan alltså enligt studien utgöra ett 
hinder snarare än en brygga till hela skolans LHU-implementering  

Progression vid LHU-implementering 
Genom att klustra de identifierade kvalitetskriterierna har studien 
identifierat fokusområden (se resultat 3) som påvisar vilka 
kvalitetskriterier som rektorer tycker relaterar till varandra. Att förstå 
relationer mellan kvalitetskriterier på detta sätt har inte analyserats i 
tidigare LHU-forskning och är ett bidrag till kunskapsbildningen. För 
en rektor kan kunskapen användas när denne ska utforma en skolas 
organisation. Rektorn kan då se sammanhang där LHU-
implementering framgångsrikt kan implementerats.  

De klustrade fokusområdena kan också påvisa hinder 
förförhindra försök till implementering av LHU-perspektivet om 
enskilda kvalitetskriterier lösryckt och väljs som underlag för LHU-
implementering utanför sitt sammanhang och relationer till andra 
kriterier. Understödjande kvaliteter identifieras i studien som kan 
anses nödvändiga för att ett enskilt kvalitetskriterie framgångsrikt 
skall implementeras. De kvalitetskriterier som gemensamt formar ett 
fokusområde har av rektorerna uttryckts vara viktiga tillsammans. Ett 
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framgångsrikt ledarskap bygger t ex enligt resultat i studien på både 
ett proaktivt ledarskap och långsiktighet.  

Identifierade kvalitetskriterier i studien kan ses som en 
kunskapsbank att studera och jämföra mot när en enskild skola i sin 
utvecklingsprocess strävar mot ett förverkligande av LHU-
perspektivet. Att skapa de grundläggande förutsättningarna för LHU-
implementering är enligt Scott (2013) ovanligt och svårt. Giles och 
Hargreaves (2006) påpekar att många skolor med aktiv LHU-
implementering ofta blir tillfälliga pilotprojekt och sällan överlever 
som långsiktiga organisationer. Grundläggande förutsättningar 
saknas ofta på dessa skolor. De identifierade kvalitetskriterierna och 
fokusområdena kan därför betraktas som en källa till skolor som 
önskar bygga en stabil grund för LHU-implementering. 

Studiens resultat visar att olika kvalitetskriterier och 
fokusområden prioriteras på skilda sätt av rektorerna. Det kan tyda 
på att deras organisationer befinner sig i en mognadsprocess enligt 
Scotts (2013) teori om progressionssteg vid LHU-implementering. 
Man kan då tänka sig att olika progressionssteg som involverar olika 
kvalitetskriterier saknas inom organisationen och därmed utgör orsak 
till att LHU-perspektivet inte fullt ut förverkligas.  

De kvalitetsstrategier som studien presenterar är verktyg 
som ökar förståelsen för vilka kvalitetskriterier som rektor eventuellt 
inte prioriterar. Kvalitetsstrategierna kan också påvisa varför en 
mognadsprocess av LHU-implementering avstannat vid en 
individuell skola. Strategierna bygger på kombinationer av de fyra 
vägledande förändringsåtgärder i form av fokusområden som 
identifierats i studien. Fokusområdena presenteras närmare i artikel 
1. Varje område kan antas vara viktigt för ett förverkligande av LHU-
perspektivet: 

 
• samverkan och processinriktad skolutveckling  
• studentcentrerad utbildning  
• samverkan med lokalsamhället 
• ett proaktivt ledarskap och långsiktighet  

 
De kvalitetskriterier som utgör förbättrings eller förändringsområden 
bör implementeras tidigt enligt Scotts teori om progressionssteg vid 
LHU-implementering. Denna typ av kvalitetskriterier stämmer väl 
överens med flertalet av de mest frekvent uttryckta kvalitetskriterier 
som skolor i den här studien anser viktiga, nämligen inom 
fokusområdet samverkan och processinriktad skolutveckling. Många 
rektorer uttrycker skapande av en holistisk idé och implementerande 
av den som viktigt. Flera studier visar på vikten av dessa 
grundläggande förutsättningar för en LHU-implementering, 
exempelvis Breiting, Mayer och Mogensen (2005).  
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I ett senare skede i Scotts föreslagna progression av LHU-
implementering kommer samverkan med närsamhället. Detta 
bekräftas också i den här studien genom fokusområdet samverkan 
med lokalsamhället. På detta sätt försöker främst rektorerna knyta 
skolans arbete till samhällets trender och behov. 

På skolor som aktivt implementerar LHU-perspektivet 
utgör dessa två olika kvalitetsstrategier för förändring (resultat 3 
tabell 3) (samverkan och processinriktad skolutveckling och 
samverkan med lokalsamhället) två varianter av antingen inre 
(skolnära och interna processer) eller yttre (samhällsanknutna och 
ledarskapsrelaterade) förändringsstrategier i en skolas organisation.  

I alla skolor utom en i studien är distinktionen mellan inre 
och yttre förändringsprocesser tydligt åtskilda. I en skola i studien 
användes både den interna strategin i form av studentcentrerade 
verksamhet och den externa samverkan med lokalsamhället för att 
upprätthålla en hög kvalitet. Enligt Scotts (2013) mognadsprocess av 
LHU-implementering påvisar en kombination av både inre och yttre 
strategier en högre mognadsnivå av LHU-implementering. En 
kombination av interna och externa kvalitetsstrategier i kombination 
är ovanligt på skolorganisationsnivå då bara rektorer på en skola av 
tio i studien arbetade efter en sådan strategi. De interna 
kvalitetskriterierna, vilka omnämns mer frekvent i studiens intervjuer 
än de externa kvalitetskriterierna, kan enligt Scotts (2013) teori 
betraktas som utgångspunkten för att de externa kvalitetskriterierna 
skall kunna tas tillvara inom skolan. Skolan som lyckades att förena 
ett externt och internt fokus uppvisade även högst indextal för uttryck 
av transformativa kvaliteter. Indexet bygger på samtliga 
kvalitetskriterier i studien, vilket ger stöd för att också ett internt 
fokus är inbegripet hos denna skola och att de utgör viktiga och 
grundläggande kvaliteter i skolans organisation. Rektorerna vid 
skolan uttrycker vikten av att ge stöd för elever genom att de 
sanktionerar inre skolstrukturer för en samverkan med 
lokalsamhället. Enligt rektorerna använder eleverna de interna, 
anpassningsbara strukturerna för att närma sig det omgivande 
samhället. Exempelvis är schemat flexibelt och tillåter elever att i 
praktiken både flytta sig och förhålla sig till skeenden i närsamhället, 
exempelvis möten, undersökande verksamhet och besök vid 
autentiska platser. 

Scotts (2013) teori om en progression och 
mognadsprocess vid LHU-implementering syftar till en 
sammanhållen skolorganisation där alla skolans nivåer samspelar 
med det omgivande samhället. Scott (2013) betonar vikten av en 
skolorganisation som är förändringsbenägen och starkt transformativ 
i sitt närmande till det omgivande samhället. I min studie visar de 
skolor som arbetar med externa förändringsåtgärder högre index av 
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transformativa kvalitetskriterier än de som fokuserar på interna 
kvalitetskriterier. Därmed bekräftar studien att det är viktigt att en 
skola arbetar med externa kvalitetskriterier.  

Transformativt ledarskap 
I de senaste policydokumenten Global Action Programme (UNESCO, 
2014a) är organisationsperspektivet i skolan framskrivet: 

”Att transformera lärmiljöer innebär inte enbart att utnyttja fysisk utrustning mer 
hållbart utan också att ändra det förvaltningsansvar som råder inom hela 
institutionen /…/samverkan mellan lärande och utförande delar inom utbildning i 
den lokala kontexten är en viktig komponent att ha med i undervisning.” (fritt 
översatt från UNESCO 2014a, sid 18) 

 
Den här licentiatuppsatsen är mig veterligen den första studie som 
ger en indikation på att de transformativa uttrycken är ett 
utmärkande drag för LHU-aktiva skolor i Sverige. Resultaten visar att 
rektorerna i studien lägger ungefär lika stor vikt vid transmissiva som 
transformativa kvalitetskriterier i utformning av sina 
skolorganisationer, med en förskjutning åt de transformativa 
uttrycken (se resultat 4 tabell 4). Graden av hur omfattande de 
transformativa uttrycken för en skolorganisation är skiljer sig i 
studien mellan 42–64 %.  

 De forskningsstudier som starkt skriver fram ett ökat 
behov av stöd för transformativa processer i utbildningen (Kronlid 
och Lotz-Sisitka 2012; Lotz-Sisitka, Wals, Kronlid och McGarry 2015; 
Wals 2015) tar sin utgångspunkt i LHU-perspektivets övergripande 
mål. De globala utmaningarna om klimat, hälsa, fattigdom mm som 
LHU-perspektivet i förlängningen skall bidra till att lösa. 
Forskningsstudier som däremot tar ett större avstamp inom kvalitet i 
lärande visar att de transmissiva uttrycken ger en stabilitet, 
förtrogenhet och acceptans för nya och transformativa 
utbildningsprocesser (Holmberg, Lundqvist, Svanström, Gröndahl 
och Arehag 2012; Nikel och Lowe 2010). Enligt 
skolutvecklingsforskningen är det således inte möjligt att 
åstadkomma transformativa processer utan inslag av transmissiva 
uttryck. 

Den i studien identifierade skillnaden mellan skolor som 
utgörs av starkt processorienterade och transformativa (index över 
0,6) till måttligt transformativa skolorganisationer (index under 0,4), 
(se resultat 5 tabell 4) kan relateras till Bass och Steidlmeiers (1999) 
teorier om skolans ledarskap. De menar att en skolas utveckling och 
progression är organiserad på olika sätt beroende på om den främst 
ger stöd för transformativa eller transmissiva uttryck i utbildning. 
Skolorganisationsstöd som är präglat av starkt transmissiva uttryck 
utgörs av en förväntad utvecklingsprocess som skall uppnås, 
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utvärderas och appliceras i utbildningens verksamhet. 
Skolorganisationsstöd i en transformativt styrd skolorganisation 
involverar tydligt den som lär (eleven och läraren). Uttryck för ett 
transmissivt ledarskap finns representerat i studien men till en lägre 
grad än det transformativa proaktiva ledarskapet. Både Marks och 
Printy (2003) och Bass (1998) hävdar att båda former av ledarskap är 
nödvändiga för att nå resultat inom utbildning. Ett transmissivt 
ledarskap behövs för att ge struktur, ordning och progression i lagom 
takt. Ett transformativt ledarskap skapar möjligheter för att utveckla, 
anpassa och aktualisera utvecklingsprocesser.  

I den här studien har jag valt att fokusera de 
transformativa uttrycken och då också dess ledarskap. 
Kvalitetskriteriet ledarskapets fokus hamnar på fjärde plats över de 
kriterier som rektorer anser viktigast. Kvalitetskriteriet om 
ledarskapets fokus beskriver ett nära samarbete mellan skolans 
undervisande personal och dess ledare som en viktig kvalitet för att 
nå progression mot uppsatta mål. På så sätt undviker man ledare som 
enligt rektorernas uttryck ”vänder kappan efter vinden” på initiativ 
från enskilda individers önskemål. Ett underifrån styrt ledarskap 
premieras av rektorerna i studien, där ledarens roll främst handlar 
om att bevaka att skolans utveckling inte motverkar uppsatta mål och 
visioner. Tidigare studier ger stöd för hur viktigt ett underifrån styrt 
ledarskap är för att LHU-perspektivet skall förverkligas (Breiting, 
Mayer och Mogensen 2005; Boeve-de Pauw och Van Petegem 2011b; 
Leo och Wickenberg 2014).  

Bass och Steidlmeier (1999) varnar för att ett ledarskap 
som ger stöd för ett starkt transformativt uttryck kan vara både äkta 
och falskt. Falskt i bemärkelsen att ledarskapets stöd för 
transformativa uttryck inte är särskilt stort, trots ledarens intentioner 
om att det bör vara så. Istället bottnar de transformativa uttrycken i 
en individuell övertygelse och kommer inte hela skolan till del. Det 
kan vara ett direkt arv av en extern aktör som bistår skolans 
kvalitetsarbete utan att flera nivåer inom skolan involveras. 
Validering på elev- eller lärarnivå skulle kunna påvisa om resultaten i 
denna studie påvisar ett äkta eller falskt transformativt ledarskap. En 
sådan validering är gjord på lärarnivå. Resultaten verifierar att lärare 
upplever en högre kvalitet i de  skolorganisationer där rektorernas 
transformativa uttryck är starka,  och stärker därmed denna studiens 
konklusioner (Mogren, Gericke och Scherp, inskickad artikel). 

En ambition att knyta enskilda skolor till externa aktörer 
och initiativ kan vilseleda rektorernas tankar från de interna 
strukturer som utgör en stor del av den transformativa skolans 
organisation. Flera tidigare studier har skrivit fram vikten av rektors 
engagemang vid LHU-implementering (Bottery, Wright, och James 
2012; Hargreaves och Fink 2004; Scott 2013). Transformativa uttryck 
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på rektorsnivå är dock inte tillräckligt för att förändra en skolas 
kvalitet om rektor inte förmår skapa ett stöd bland lärare och elever 
för en transformativ skolorganisation. Om inte detta stöd finns blir 
rektor ensam i sin strävan att implementera LHU-perspektivets 
transformativa uttryck. Ett gap inom skolans organisation mellan det 
rektor anser och det skolans hela organisation utför kan då uppstå 
(Bass och Steidlmeier 1999). 

Ett sätt att undgå sådana gap, vilka kan kallas falskt 
transformativt ledarskap, är att parallellt med ett starkt ledarskap 
utveckla starka interna kommunikationsmönster och interna 
transformativa processer, vilket diskuteras av Hargreaves (2008). I 
den här studien kunde liknande sätt att organisera sig skönjas på den 
skola som förenade ett internt fokus (studentcentrerad utbildning) 
med ett externt fokus (samverkan med lokalsamhället). De inre och 
yttre kvalitetsstrategierna (se resultat 3 tabell 3) tycks i likhet med 
Hargreaves (2008) resonemang motverkar att falska strategier 
uppstår inom organisationen. Exemplet är ytterligare ett stöd för att 
det transformativa uttrycket i studien, här i form av ledarskap, kräver 
grundläggande inre förutsättningar (Scott 2013) för att fullt ut 
komma till sin rätt och säkerställa en positiv LHU-implementering. 

LHU i undervisning och lärande 
En holistisk idé som en delad vision utpekas i studien som viktig och 
grundläggande för kvalitetsarbetet på organisationsnivå. Om LHU-
perspektivet implementeras som varande denna holistiska idé utifrån 
ett transformativt perspektiv (Sandell, Öhman och Östman 2006) 
finns utrymme att elever och lärare ges möjlighet att involveras i 
lärprocessen. Det kan göras genom att knyta samman gammal 
kunskap med ny och ännu okända uttryck för kunskap 
(dubbelloopslärande) snarare än fakta eller normativt baserat 
perspektiv i ett så kallat singelloops lärande. Speciellt de skolor som 
ingår i nätverk med ämnesövergripande samverkan lyfter fram den 
holistiska idén som viktig och central för att förena olika ämnen och 
perspektiv.  

Skolorganisationsstödet för transformativa 
utvecklingsprocesser som studien påvisar handlar om att hela skolan 
skall involveras. Rektorerna uttrycker det i studiens intervjuer bland 
annat som: 

 
• att processerna är interna och gäller skolans personal  
• att arbete på skolan sker i lärande team,  
• att skolans klimat präglas av höga förväntningarna på varandra  
• att gemensamma visioner verkar över tid och omfattar allas 

arbete inom skolan.  
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Interna förväntningar på kollegial samverkan som uttrycks av 
rektorer i studien för skolans praktiskt pedagogiska nivå liknar det 
utbildningsfilosofen Biesta (2013) föreslår om att öka möjligheten till 
möten, sammanhang och plats för en utbildning av hög kvalitet. 
Likaså ger Lotz-Sisitka, Wals, Kronlid och McGarry (2015) olika 
förslag till externa faktorer som kan förskjuta en skolas 
organisationsstöd mot en mer transformativ utveckling på lärar- och 
elevnivå. Förslagen inbegriper skolarbete vid verkliga platser och 
autentiska händelser, att didaktiskt använda och skapa direkta och 
äkta känslor.  

Förväntade resultat av LHU-perspektivet 
Två verktyg för att implementera LHU-perspektivet uppmärksammas 
i studien, dels genom utmärkelser (Skola för hållbar utveckling och 
Grön Flagg) och dels via aktiv medverkan i ett nätverk för 
ämnesövergripande samverkan. Båda dessa strategier är identifierade 
vid urval av skolor som ingår i studien. Resultat visar att de 
skolorganisationer med strategin att implementera LHU-perspektivet 
via utmärkelser uttrycker färre transformativa uttryck än de 
skolorganisationer som ger stöd för ämnesövergripande samverkan, 
se sid 1009 i artikel 2. Skolorganisationer med utmärkelser innehar 
dock ett större stöd för transmissiva uttryck än skolor med ursprung 
inom ämnesintegration i utbildningen.  

Jag menar inte att utmärkelser är ett dåligt alternativ för 
effektiv LHU-implementering. Däremot ifrågasätter studiens resultat 
om utmärkelserna ger skolans organisation indikationer om vilka 
kvaliteter som är avgörande för långsiktiga och bestående effekter av 
en transformativ LHU-implementering. Granström (2011) pekar på 
samma fenomen och belyser att organisationens kunskapssyn är 
viktig att förstå för att kunna förändra den. Andra studier inom den 
forskargrupp där denna licentiatuppsatsen skrivits påvisar också att 
skolor som baserar sin LHU-implementering på utmärkelser uppvisar 
mycket små effekter på elevnivå, varken som ett uttryck för 
innehållslig kunskap, attityder eller förändrade beteenden hos elever 
(Berglund, Gericke, och Chang Rundgren 2014; Olsson, Gericke och 
Chang Rundgren 2015). En annan studie visar att de holistiska och 
pluralistiska uttrycken i undervisningen på dessa skolor är små, vilket 
förklarar de uteblivna effekter utmärkelserna strävar efter att nå 
(Boeve-de Pauw, Gericke, Olsson och Berglund 2015). Oreflekterad 
LHU-implementering med utmärkelser som rättesnöre verkar 
därmed endast utgöra en inspirerande eller utåt uppvisande 
verksamhet för många skolor. Studiens resultat indikerar att skolor 
från urvalsgruppen ”utmärkelser” till en lägre grad än skolor från 
urvalsgruppen ”interdisciplinär ämnessamverkan” uppvisar en 
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organisationsnivå som ger förutsättningar för transformativa uttryck 
av LHU. 
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Slutord och implikationer 

I licentiatuppsatsen har fokus lagts vid att förstå de transformativa 
uttrycken och möjligheten att utforma stöd för förändring inom 
skolans organisation. Det transmissiva, statiska, strukturella stöd som 
över tid säkerställer att processer och förändringar är centrala inom 
utbildning bör ytterligare undersökas. En framtida studie om vad de 
transmissiva uttrycken inom skolans organisation består av på skolor 
som samtidigt premierar transformativa uttryck vore intressant att ta 
del av och skulle kunna vidga bilden av vilka kvaliteter som bidrar till 
LHU-implementeringen.  

Forskning och policydokument inom LHU pekar på 
behovet av ett generellt stöd inom skolans organisation för 
transformativa förändringsprocesser. Dessa antas vara viktiga för en 
utbildning som syftar till en hållbar samhällsutveckling. I de flesta 
skolor i studien fann jag att transformativa uttryck har starkt stöd 
inom skolornas organisationer. Transformativa uttryck som 
vägledande för LHU implementering är en teori som förts fram inom 
forskning (Wals 2015) som i denna licentiatuppsats beläggs empiriskt 
och utgör ett karaktäristiskt drag för skolor som aktivt implementerar 
LHU. En naturlig förlängning av studien är att validera detta resultat 
mot elev- och lärarnivån på skolorna. En sådan studie skulle 
undersöka om lärarna uppfattar att deras organisation utgör ett stöd 
för dem då de planerar och genomför praktiker präglade av 
dubbelloopslärande och baseras på pedagogisk pragmatism, som 
enligt studien anknyter till transformativa uttryck på lärarnivå. 
Validering på elevnivå skulle kunna handla om att undersöka elevers 
tillgång till en pluralistisk undervisning, som präglas av att spegla 
olika åsikter där elevens uppgift är att kritiskt granska och värdera 
dessa (Sandell, Öhman och Östman 2006).  
 De transformativa uttryck som identifierats i studien och 
sammanställts till fokusområden och kvalitetsstrategier utgör verktyg 
med vilka rektorer kan betrakta sin egen skolas organisation. Med 
hjälp av dessa verktyg kan skolans organisation förstärkas, eventuellt 
förskjutas eller utmanas genom LHU-implementering, då bilden av 
vilka kvaliteter som är grundläggande och viktiga för den enskilda 
skolan är känt och bekant. Här följer en beskrivning av fyra verktyg 
som kan användas som stöd för LHU-implementeringen. 

Det första verktyget är den metod med vilken data i 
studien är insamlat. Begreppskartor kan användas direkt i enskilda 
skolor för att kartlägga en grundläggande syn på kvalitet inom skolans 
organisation (Scherp och Scherp 2007).  
  Det andra verktyget är kvalitetsstrategier för LHU-
implementering genom främst interna eller externa processer. En 
kvalitetsstrategi baserad på en kombination av interna och externa 
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processer visade sig i studien understödja en transformativt 
förankrad arbetsprocess i skolans organisation. För att skolans 
utbildning skall få direkt påverkan på det omgivande samhället är 
denna koppling troligtvis viktig. Studien visar dock att en sådan 
koppling är mycket svår att genomföra i praktiken. Endast en av 
Sveriges tio mest aktiva LHU-skolor på gymnasienivå hade en sådan 
strategi. En allt för intern implementeringsstrategi skapar goda 
förutsättningar för ett förändrat lärande bland elever men missar 
målen att LHU syftar till en aktiv samhällsomställning som bör 
samordnas kollaborativt med lokalsamhällets aktörer. Först när de 
två LHU-strategierna förenas har utbildning enligt Scott (2013) nått 
sitt slutgiltiga mål som en aktiv samhällsaktör som både 
transformerar utbildning och det omgivande samhället.  

Det tredje verktyget är kunskapen om externa aktörer i 
form av myndigheter och enskilda organisationer, vilka relativt ofta 
används som stöd för LHU-implementering. Studiens resultat 
indikerar att skolor som aktivt använder externa aktörer vid LHU-
implementering kan beskrivas som mer strukturellt transmissiva än 
de skolor som inte använder sådana aktörer. Rektors medvetenhet om 
den egna skolans grundläggande syn på kvalitet är viktig för att förstå 
hur externa aktörer skall kunna bidra till en positiv utveckling av 
LHU-implementering. Den egna skolorganisationen kan annars 
utgöra ett hinder i form av bristande stöd för matchning mot externa 
aktörers erbjudanden. En skola som främst ger uttryck för 
transmissiva kvaliteter på skolans organisationsnivå kan inte 
huvudsakligen förväntas driva kollegiala processer, elevers 
kontinuerliga inkludering eller bidra till en aktiv process för att det 
omgivande samhället skall se skolan som en resurs.  

Ett sista verktyg som studien bidrar med till rektors 
förståelse för LHU-implementering behandlar vikten av att förstå 
uttryck för LHU i ett sammanhang. Ett exempel utgörs av det 
identifierade fokusområdet proaktivt ledarskap och långsiktighet. 
Resultaten i studien visar att ett ledarskap som är proaktivt i det att 
det söker förstå samhällets trender endast verkar bidra till ett 
förverkligande av LHU om det samtidigt finns faktorer som knyter 
proaktiviteten till långsiktighet och uthållighet inom organisationen. 
Tillsammans bildar de enskilda kvalitetskriterierna en starkare kraft 
för hög kvalitet inom skolans organisation än vad de enskilt förmår 
göra (Scherp 2013a). Flera kontextuella sammanhang påvisas i 
studien: t ex ett schema som tillåter ämnesövergripande samverkan är 
viktigt, en samverkan mellan skola och lokalsamhället är också viktigt 
om det innebär ett ömsesidigt utbyte av kunskap. Utan de 
kontextuella sammanhangen kan enskilda kvaliteter bli 
kontraproduktiva t ex om ett proaktivt ledarskap används för skolans 
marknadsföring istället för utbildningens relevans för en hållbar 
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utveckling. Förståelsen för implementering av enskilda kvaliteter och 
dess påverkan enskilt och i ett sammanhang inom en skolas 
organisation är därför ytterligare ett bidrag till min förståelse av hur 
skolans organisation kan bidra till en hållbar samhällsomställning.  

Licentiatuppsatsen bidrar sammanfattningsvis med 
verktyg att förhålla sig till det komplexa begreppet LHU och dess 
uttryck på skolans organisationsnivå. LHU-begreppet är 
mångfacetterat och som nämndes i inledningen tänjbart i sin 
definition. Det betyder inte att det nödvändigtvis är svårt att förhålla 
sig till, vilket förhoppningsvis denna studie bidragit till. LHU utgörs 
istället av ett perspektiv med vilket skolans organisation både kan 
förstärka och förändra sin praktik mot en hållbar samhällsutveckling.  
 Denna licentiatuppsats skrivs på svenska med ambitionen 
att den skall vara lättillgänglig för praktiserande och blivande rektorer 
och lärare. Förhoppningen är att den utgör ett bidrag som ökar 
förståelsen för skolorganisationens roll i arbetet med LHU-
implementering.  
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