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Abstract 

This study is based on a quantitative questionnaire survey conducted by 

principals and teachers in Kumla municipality to study their local school 

development work knowledge in focus. The focus of this study is on the 

principal's educational leadership, through their classroom visits and 

feedback to the teachers. Furthermore, it is studied how this can affect the 

development of learning organizations, which has been the goal of 

Kumla's development work. This has been studied through a system-the-

oretical framework and a learning organizational perspective. The result 

shows that there is a clear connection between the theoretical definition 

of learning organizations and the way in which the respondents estimate 

the prerequisites for developing the school as a learning organization. The 

result shows that there are few principals who carry out classroom obser-

vations despite the teachers demanding it. The result shows that there is 

a certain link between the principals educational leadership and the 

school's ability to develop as learning organizations. However, both of 

these aspects are low in this survey. 
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Sammanfattning 

Denna studie bygger på en kvantitativ enkätundersökning som genom-

förts bland rektorer och pedagoger i Kumla kommun för att studera deras 

lokala skolutvecklingsarbete Kunskap i fokus. Fokus i denna studie ligger 

på rektorernas närvarande pedagogiska ledarskap, genom deras klass-

rumsbesök och återkopplande samtal. Vidare studeras hur detta kan på-

verka utvecklandet av lärande organisationer, som varit målet med Kum-

las utvecklingsarbete. Detta har studerats genom ett systemteoretiskt 

ramverk och ett lärande organisationsperspektiv. Resultatet visar att det 

finns ett tydligt samband mellan den teoretiska definitionen av lärande 

organisationer och det sätt som respondenterna skattar förutsättning-

arna att utveckla skolan som lärande organisation. Resultatet visar att det 

är få rektorer som genomför klassrumsobservationer trots att pedago-

gerna efterfrågar det. Resultatet visar att det finns en viss koppling mellan 

rektors pedagogiska ledarskap och skolornas förutsättningar att utveck-

las som lärande organisationer. Dock skattas båda dessa aspekter lågt i 

denna undersökning. 
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1 INLEDNING 

År 2015 påbörjade Kumla kommun ett omfattande utvecklingsarbete som 

de kallade kunskap i fokus. Det handlade om att kommunen ville utveckla 

sitt systematiska kvalitetsarbete för att på så vis öka måluppfyllelsen. Det 

övergripande målet med utvecklingsarbetet var, enligt förvaltningens 

verksamhetsplan (Kumla kommun, 2018), att utveckla lärande organisat-

ioner. Utvecklingsarbetet innefattade bland annat att rektorerna skulle 

genomföra kontinuerliga strukturerade klassrumsobservationer som 

skulle följas upp med återkopplande samtal med den lärare eller fritidspe-

dagog som observerats. I verksamhetsplanen framgår att syftet med ob-

servationerna och samtalen var att utveckla rektorernas pedagogiska le-

darskap, vilket i sin tur skulle bidra till målet - att utveckla lärande orga-

nisationer. Att rektorn getts en så framstående roll i detta arbete ligger i 

linje med det som framkommer i såväl internationell som nationell forsk-

ning, att rektorn har stor betydelse och bör därför ges en central roll i sko-

lutvecklingsarbetet (Timperley, 2013; Törnsén 2009; Scherp 2013). 

Denna studie är tänkt som en övergripande undersökning för att bidra 

med kunskap om de processer som kan ske i en kommuns utvecklingsar-

bete. Som en del i detta arbete studeras vilka processer som sker när ut-

vecklingsarbetet riktas mot att utveckla rektorers pedagogiska ledarskap 

och på vilket sätt pedagoger och rektorer uppfattar detta och hur de upp-

lever att processen bidrar till att utveckla lärande organisationer.  Detta 

görs genom en enkätundersökning för att se om pedagoger och rektorer 

upplever att det i denna process finns förutsättningar för att utveckla 

verksamheten till en lärande organisation. Begreppet pedagoger används 

i denna studie som samlingsbegrepp för både lärare och fritidspedagoger. 

Mitt intresse för Kumlas utvecklingsarbete väcktes genom mitt skolpoli-

tiska uppdrag, då jag 2015 valdes in som 2:e vice ordförande i den nämnd 

som den studerade förvaltningen tillhörde. Jag var därför med när förvalt-

ningens utvecklingsarbete startade och har därför en förförståelse genom 

detta. Jag har utöver detta en förförståelse genom min bakgrund och ar-

betslivserfarenhet som legitimerad förskollärare och lärare. Intresset för 

utvecklingsfrågor växte dock fram under tiden för det politiska uppdraget, 

efter att ha följt processen i arbetet med kunskap i fokus.   
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1.1 Syfte 

Rektorers närvarande pedagogiska ledarskap innefattar många delar men 

i detta arbete ligger fokus främst på klassrumsobservationerna och de 

återkopplande samtalen eftersom de är så tydligt framskrivna i arbetet 

med kunskap i fokus. Intentionen är att undersöka vilka samband det finns 

mellan dessa aktiviteter samt rektors arbete med skolans vision, person-

ligt mästerskap, tankemodeller, teamlärande och systemtänkande som 

förutsättningar för utvecklandet av lärande organisationer. Intentionen är 

vidare att undersöka detta inom ramen för det kommunala utvecklingsar-

betet genom ett systemteoretiskt perspektiv. 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om rektorers närva-

rande pedagogiska ledarskap, genom deras klassrumsbesök och åter-

kopplande samtal, samt hur detta kan påverka utvecklandet av lärande 

organisationer.  

1.2 Frågeställningar 

• Hur skattas rektorernas klassrumsobservationer, återkopplande 
samtal och pedagogiska ledarskap av lärare och rektorer? 
 

• Vilka samband finns mellan skattningen av observationer och 
återkopplande samtal med det pedagogiska ledarskapet  
 

• Hur skattar lärare och rektorer skolans förutsättningar att ut-
vecklas som lärande organisation?  

 
• Vilka skillnader finns i skattningen av ovanstående frågor bero-

ende på yrkeskategori, arbetslivserfarenhet och undervisnings-
nivå? 

 
• Vilka samband finns det mellan skattningen av det pedagogiska 

ledarskapet och skattningen av förutsättningar att utvecklas som 
lärande organisation? 

Uppsatsens disponeras enligt följande upplägg: Först ges en beskrivning 

av bakgrunden till denna studie. Därefter presenteras tidigare forskning 

på detta område, sedan ges en förklaring av det teoretiska ramverket och 

den metod som använts. Därefter presenteras analys och resultat och till 

sist presenteras en diskussion. Som bilaga finner du en operationalise-

ringskarta som tydliggör underlaget för den enkätundersökning som ge-

nomförts. 
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel ges en bakgrundsbild av det empiriska objekt som ligger till 

grund för denna studie, ett kommunalt skolutvecklingsarbete. Kapitlet ger 

således en inledande beskrivning av dess innehåll och målbild. Men först 

en beskrivning av hur det hela började. 

2.1 Skolutvecklingsarbetet kunskap i fokus 

År 2010 påbörjade förvaltningschefen Urban Åström och utvecklingsleda-

ren Lars Thorin ett utvecklingsarbete som på fyra år lyckades vända de då 

dalande kunskapsresultaten i Ånge kommun. Detta gjordes genom ett tyd-

ligare fokus på lärares undervisning, eftersom det som skedde i klassrum-

men ansågs avgörande för elevernas resultat. Vidare fokuserade de ett an-

tal områden som ansågs vara betydelsefulla för elevernas måluppfyllelse. 

Dessa var, enligt Åström & Thorin (2014, s.10): 

Höga förväntningar 

Tydliga mål för eleverna så att de vet vad som förväntas av dem 

Tydlig återkoppling på elevernas kunskapsresultat via bedömning för lärande 

Rektorer/förskolechefer som är tydliga pedagogiska ledare 

Kvalitén på den undervisning som bedrivs i alla klassrum varje dag  

Ånge Kommuns utvecklingsarbete grundade sig i forskning från bland an-

nat Dylan William, John Hattie och Christian Lundahl. De fann även stöd i 

forskning från Törnsén och Ärlestig (2014) som menar att verksamhets-

besök, bekräftelse, återkoppling och pedagogiska samtal är viktiga inslag 

i en framgångsrik skola. Utifrån det har Åström & Thorin (2014) skrivit 

fram att det är viktigt att observera, analysera, reflektera, kommunicera 

och agera. De menar att dessa moment blir viktiga delar i det systematiska 

kvalitetsarbetet men att en utmaning är att hålla arbetet levande på alla 

nivåer. 

När Kumla kommun bestämde sig för att påbörja sitt utvecklingsarbete 

gjordes det efter många år av låga resultat i grundskolan. Syftet var, enligt 

kommunens hemsida (Kumla kommun 2018a), att utveckla det systema-

tiska kvalitetsarbetet för att höja både värdegrunds- och kunskapsresul-

taten. Arbetet kom att omfatta både förskola, grundskola och gymnasium. 

De tog då inspiration från Ånge kommun men valde att utforma arbetet 
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efter de utvecklingsområden som identifierats just i Kumla. De kom att 

kalla utvecklingsarbetet för kunskap i fokus (Ibid.).  

Enligt Kumla kommun (2018a) innefattade kunskap i fokus inledningsvis 

följande delar: 

• En reviderad årsplanering för kvalitetsarbetet,  

• strukturerade observationer av undervisning och lärande samt 
feedback från skolledare till pedagog,  

• bedömning av verksamheternas kvalitet; dels av skolledare och dels 
av verksamhetschef som återkopplar till nämnden för livslångt lärande 
två gånger per år,  

• reviderade lönekriterier som är tydligt kopplade till lärandeuppdraget,  

• årliga träffar mellan skolledare och nämnd för livslångt lärande.  

Fokus för denna studie handlar inledningsvis om punkt nummer två; 

strukturerade observationer av undervisning och lärande samt feedback 

från skolledare till pedagog. I min politiska roll deltog jag i de årliga träf-

farna som nämns under punkt fem här ovan. Det var efter dessa presidie-

träffar, som de kallades, som det uttalades att rektorerna ska sträva efter 

att genomföra minst två klassrumsobservationer i veckan och då även 

återkoppla till läraren.  Detta sågs då som ett led i att utveckla rektorernas 

närvarande pedagogiska ledarskap.  

Arbetet med kunskap i fokus involverade alla nivåer, från huvudmanna-

nivå till elever och det följdes i ett ganska tidigt skede av två forskare på 

Örebro universitet. Öhman Sandberg och Stedt (Opublicerad) genomförde 

år 2017 en studie av Kumla kommuns skolutvecklingsarbete. Studien 

gjordes på uppdrag av förvaltningen och resulterade i en slutrapport som 

bland annat visade att utvecklingsarbetet spretade på så sätt att det sak-

nades en övergripande gemensam bild av syfte och mål med kunskap i fo-

kus. Efter sammanställningen av rapporten skrevs det dock in i förvalt-

ningens verksamhetsplan (Kumla 2018b) att det övergripande målet med 

kunskap i fokus är att utveckla lärande organisationer. 

Vad gäller arbetet med att utveckla rektorernas närvarande ledarskap vi-

sar deras rapport att de flesta rektorer i kommunen försökte prioritera 

klassrumsobservationerna men att de hade olika förutsättningar för det 

på olika skolor (Öhman Sandberg & Stedt, Opublicerad). I deras studie 

framgår dock inte hur rektorerna arbetade med klassrumsobservation-

erna och om det hade någon betydelse för det pedagogiska ledarskapet.   
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2.1.1 Klassrumsobservationer 

I kommunens verksamhetsplan (Kumla kommun, 2018b) framgår det att 

en bärande del av arbetet med kunskap i fokus är att rektorer och verk-

samhetschefer gör regelbundna lektionsbesök. Det framgår även att dessa 

syftar till att de ska kunna diskutera undervisningens utformning och ut-

veckling tillsammans med lärarna (Ibid.). 

Enligt Timperley (2013) är det värdefullt att rektorer gör besök i klass-

rummen för att de ska få möjlighet att studera och analysera olika under-

visningstekniker. Det kan exempelvis handla om att rektor observerar hur 

läraren arbetar mot lärandemålen och hur dessa tydliggörs för eleverna. 

Hon menar att klassrumsobservationerna ger rektorn underlag för att 

kunna bedöma undervisningens kvalitet. Klivet in i klassrummet kan ses 

som ett sätt för rektorer att få syn på vad som behöver utvecklas. Timper-

ley (2013. s.97) beskriver detta enligt följande: 

Det är inte bara lärare som måste se saker och ting på nya sätt för att alla 
elever ska börja engagera sig och prestera, utan även deras ledare.  

Timperley (2013) argumenterar för ett ledarskap där fokus läggs på lä-

rarnas lärande. Hon betonar vikten av att goda relationer utvecklas mel-

lan skolans rektor och lärare och att interaktionen behöver genomsyras 

av respektfulla men utmanande samtal snarare än kontroll.  

Hallerström (2006) menar att det idag är så vanligt att rektorer genomför 

verksamhetsobservationer att det numera ses som norm inom den 

svenska skolan. Han menar att detta är ett arbetssätt som är starkt kopplat 

till det pedagogiska ledarskapet. Fullan (2011) menar dock att rektorers 

arbete med klassrumsobservationer inte alls är så fruktbart. Det han pe-

kar på är det faktum att ett sådant arbetssätt är alltför individinriktat och 

att rektorer då missar helhetsbilden. Han anser att rektorer bör lägga mer 

tid på det indirekta ledarskapet och jobba mer på makronivå.  

Skolinspektionen (2012) lyfter i sin rapport fram hur de ser på rektors 

pedagogiska ledarskap och de beskriver att detta bland annat handlar om 

att rektorerna ska vara kommunikativa, engagera sig i skolans kärnpro-

cesser, ha fokus på mål och lärande, göra besök i verksamheten och ge 

feedback till lärarna. I sin rapport beskriver de dock att det finns stora 

brister i kommunikationen mellan rektorer och lärare. De menar därför 

att ett mer nära pedagogiskt ledarskap kan bidra till att rektorerna kan 

föra samtal med pedagogerna kring deras utveckling och arbete och att de 

därigenom kan fatta beslut om åtgärder som kan bidra till utveckling . 
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2.1.2 Feedback och återkoppling 

Rektorernas arbete med klassrumsobservationer innefattar även att de 

ska återkoppla och ge respons till den lärare som observerats. Vad som 

ska behandlas i de återkopplande samtalen beskrivs dock inte i de doku-

ment som finns kring Kunskap i fokus.  

Enligt Skolinspektionen (2012) finns det dock lärare nationellt som upp-

lever att rektorer saknar tillräckliga kunskaper för att kunna ge återkopp-

ling på undervisningen. Enligt Gjems (1995) är det dock inte alltid så att 

den som ger återkoppling eller handleder någon annan är den som behö-

ver vara expert på ämnet. Istället kan det enligt henne vara mer betydel-

sefullt att lärarna själva får lyfta fram och reflektera över sådant som lyfts 

upp i samtalet och att handledaren istället är den som ställer fördjupande 

och kunskapsutvecklande frågor (Ibid.).  

Timperley (2013) påtalar i sin bok vikten av vad rektorerna väljer att lyfta 

upp i de uppföljande samtalen som hålls med lärarna. I den studie hon 

själv genomfört bedömde lärarna att rektorer som arbetade mer aktivt i 

att leda lärarnas lärande fick dem att reflektera och analysera mera uti-

från rektorns faktiska kännedom om elevernas lärande i klassrummen. 

Rektorerna i hennes studie använde observationerna för att ställa frågor 

om orsaker och för att få läraren att reflektera över utvecklingsområden.  

Timperley (2013) beskriver i sin bok att de återkopplande samtalen kan 

ses som en slags coachning. Det som observationerna och samtalen syftar 

till är att förändra lärarens undervisning så att elevernas lärande utveck-

las. Men att åstadkomma detta är inte helt enkelt och hon förklarar detta 

med att det kan uppstå ett slags motstånd om rektorn i samtalen ber lä-

rarna att förändra sin undervisning. Motståndet kan grunda sig i att det 

finns konkurrerande undervisningsteorier. En förändring kan därför ge-

nomföras först när lärare och rektorer fått fram en gemensam bild och 

förståelse av den undervisningsteori som råder och skapa en medveten-

het kring vad som krävs för att komma vidare i förändringsarbetet (Ibid.).  

Enligt Nihlfors & Johansson, (2013) finns det på alla nivåer i styrkedjan 

ett behov av återkoppling och feedback. Genom att rektorerna återkopp-

lar sina observationer till lärarna skapas möjligheter att synliggöra de bå-

das erfarenheter av undervisningen och dra lärdom av det för att sedan, 

tillsammans utveckla verksamheten i riktning mot en gemensam vision 

(Ibid).  
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2.1.3 Målet – att utveckla lärande organisationer 

I förvaltningens verksamhetsplan (Kumla kommun, 2018a, s. 12) står det 

framskrivet att målet med kunskap i fokus har varit att ”utveckla lärande 

organisationer med ett väl genomarbetat systematiskt kvalitetsarbete 

samt ökad måluppfyllelse i Kumlas skolor”.  

Enligt verksamhetsplanen (Kumla kommun, 2018b) ska målet nås genom 

pedagogiskt närvarande rektorer och hög undervisningskvalitet. Verkty-

gen för detta anges då vara de klassrumsobservationer och återkopplande 

samtal som beskrivits här ovan. Vad som menas med lärande organisat-

ioner framkommer dock inte i verksamhetsplanen.  

Örtenblad (2009) har genom sina studier ställt sig kritisk kring begreppet 

lärande organisationer då han menar att det ofta används symboliskt och 

kan ses som en slags utopi eller ouppnåelig vision. Dock menar han att en 

sådan vision kan fylla en funktion för att bygga upp en gemensam strävan 

framåt men att det då måste finnas en gemensam förståelse av målets in-

nebörd (Ibid.).  
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3 TIDIGARE FORSKNING 

I det här kapitlet presenteras tidigare forskning som berör skolutveckling 

som en fråga om lärande och att utveckla lärande organisationer. Vidare 

presenteras forskning kring rektorns pedagogiska ledarskap. Genom 

denna översikt presenteras både internationell och nationell forskning. 

Forskningsöversikten omfattar ett tiotal olika källor som har sökts fram 

genom ett flertal olika databaser. Jag har försökt begränsa sökområdet till 

forskning som främst är yngre än 10 år men jag har även med några äldre 

källor utifrån att deras forskning är relevanta för det område jag avsett att 

studera.  

Översikten täcker in såväl nationell som internationell forskning. Svenska 

avhandlingar har sökts genom OneSearch, Libris, DIVA och SwePub. De 

vanligaste svenska sökorden har varit: skolutveckling, lärande organisat-

ioner, pedagogiskt ledarskap, skolförändring, skoleffektivitet, skolförbätt-

ring. För internationell forskning har jag främst använt mig av ERIC och 

då använt begrepp som school management, leadership, school develop-

ment, educational change, learning organization. 

3.1 Skolutveckling som en fråga om lärande och att 

utveckla skolan till en lärandeorganisation 

Eftersom målet med skolutvecklingsarbetet kunskap i fokus var att ut-

veckla lärande organisationer valde jag att titta närmare på just denna in-

riktning inom skolforskningen. När jag gick igenom forskningsfältet i sö-

kandet efter andra studier kring lärande organisationer fann jag en bredd 

av olika beskrivningar av begreppet som sådant. Detta beror förmodligen 

på att lärande organisationer som begrepp återfinns inom många olika 

forskningsområden och inte enbart inom skolforskningen.  

Inom den nationella skolforskningen är det framförallt Hans-Åke Scherp 

som tydligast skrivit fram skolutvecklingsforskning ur detta perspektiv 

och han återkommer i denna forskningsöversikt genom ett flertal studier 

där han både enskilt och tillsamman med andra forskare lyft fram det lä-

rande organisationsperspektivet.  

Genom sin egen rapport Lärares lärmiljö: att leda skolan som lärande or-

ganisation konstaterar Scherp (2002) att det finns en stor variation av hur 

begreppet lärande organisationer definieras. Han har, tillsammans med 

en forskargrupp, genomfört en tvåårig studie (FILL-projektet), där han 
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forskat kring betydelsen av styrning och ledning för skolutvecklingsar-

betet. Studien har genomförts genom både intervjuer, observationer och 

enkäter. Scherp har genom detta forskningsprojekt studerat åtta kommu-

ners skolutvecklingsarbete som gått i linje med ett lärandeorganisations-

perspektiv. Han menar att detta innebär att skolorna utvecklar menings-

skapande och förståelsefördjupande lärmiljöer. Scherp beskriver detta 

som en förutsättning för fördjupad förståelse kring de dilemman som yr-

kesverksamma möter i sin yrkesvardag. Han menar att en lärande organi-

sation kräver ett ledarskap som bidrar till ett gemensamt lärande om lä-

rande och undervisning på skolan. I sin studie har han funnit fyra aspekter 

som framstår som betydelsefulla i ett framgångsrikt ledarskap: 

• Ett dialogiskt ledarskap, där man som ledare är intresserad av att 
förstå sina medarbetares förståelse och föreställningar,  

• ett utmanande ledarskap, där man bidrar med andra perspektiv än de 
gällande,  

• ett lärande ledarskap där man skapar goda lärmiljöer för lärare samt 
tar vara på de lärdomar som skapas samt  

• ett värdeorienterat ledarskap, där man företräder och fördjupar 
förståelsen av uppdraget i mötet med andra. (Scherp, 2002, s. 110–111) 

Vidare har han genom sin studie funnit att lärande organisationer byggs 

upp genom en gemensam helhetsidé, en vision. Studien visar att det hand-

lar om att, genom dialog, synliggöra och förstå sin egen och andras förstå-

else. Det som också framkommer i studien är att den lärande organisat-

ionen byggs upp genom ett gemensamt lärande och en gemensam pro-

blemlösning utifrån lärares och rektorers förståelse av skolans uppdrag 

och utifrån deras upplevelser av skolans vardagsproblem. Scherp (2002, 

s. 27) beskriver detta genom Sarvs definition av lärande organisationer:  

Det som skiljer den lärande organisationen från andra är att man, inom 
uppdragets och visionens ramar, mer medvetet och systematiskt lär i och om 
vardagsverksamheten på både individ-, grupp- och organisationsnivå. 

I rapporten Att göra lika på olika sätt: en studie av sex särskilt utvecklings-

benägna skolor presenterar Scherp och Thelin (2004) en studie där de, ur 

ett lärande organisationsperspektiv, undersökt medarbetarnas förståelse 

av skolornas egen skolutveckling och vad som bidragit till framgång i den 

processen. De genomförde studien genom vissa utvalda medarbetare på 

skolorna som fick agera som medforskare. Syftet med studien var bland 

annat att studera vilka faktorer på skolnivå som hade betydelse för att 

kunna bibehålla en utvecklingsbenägenheten på skolan. Resultatet visar 
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att skolledarskapet lyfts fram som en viktig faktor för att stimulera ut-

vecklingen på skolan. Medarbetarna på dessa skolor menar att det är vik-

tigt med en stödjande och utmanande ledare som styr och leder genom ett 

inifrånperspektiv. De menar att det är betydelsefullt med en ledare som 

är lyhörd och som visar intresse och engagemang för andras tankar och 

perspektiv. Generellt är det faktorer på skolnivå som lyfts fram som sär-

skilt betydelsefulla för skolans utvecklingsarbete. Det handlar då om en 

skola som präglas av ett tillåtande klimat, en öppenhet för varandras idéer 

och olikheter. Men framförallt handlar det om en skola som omfattas av 

en gemensam strävan genom en sammanhållen pedagogisk vision. 

Scherp och Scherp (2007) presenterar, genom forskningsrapporten Lä-

rande och skolutveckling - Ledarskap för demokrati och meningsskap-

ande, resultatet av ett femårigt forskningsprojekt där de studerat ledar-

skapets betydelse för skolans kvalitet. Studien har genomförts genom 

både kvalitativa och kvantitativa metoder. Resultatet visar, precis som i 

Scherps tidigare forskning (2002), att det meningsskapande och med-

skapande ledarskapet är betydelsefullt för ett lyckat skolutvecklingsar-

bete, samt för elevernas lärande och utveckling. Studien lyfter fram rek-

tors betydelse för utvecklandet av lärande organisationer. De påtalar vik-

ten av att rektor skapar förutsättningar för gemensamt lärande, att det 

finns utrymme för dialog för att bygga upp en fördjupad förståelse. De lyf-

ter även fram betydelsen av det på skolan byggs upp gemensamma mål 

och visioner. Sammanfattningsvis handlar det dock om att skapa förut-

sättningar för kollegiala samtal som får bottna i dilemman från den egna 

verksamheten och att dessa dilemman får reflekteras ur de yrkesverk-

sammas olika perspektiv. Det handlar här om att synliggöra de individu-

ella förståelserna för att skapa en gemensam bild som ger kraft åt en ge-

mensam vision, en vision som bottnar i deltagarnas egna föreställningar. 

Alltsammans bildar ett systemtänkande som ger förutsättningar för sko-

lan att utvecklas till en lärande organisation (Ibid.). 

I mitt sökande efter internationell skolforskning fann jag att det finns en 

hel tidskriftssamling som heter Learning organization. I denna samling 

fann jag en studie som heter Learning Organization Perceptions in Elemen-

tary Education in terms of Teachers and the Effect of Learning Organization 

on Organizational Commitment (Erdem & UçAr, 2013). Studien bygger på 

en enkätundersökning som genomförts bland 429 grundskollärare i Tur-

kiet. Syftet var att studera huruvida den lärande organisationen förutsä-

ger organisatoriskt engagemang i enlighet med vad lärare som arbetar i 
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grundskolorna anser. Resultatet visade att det fanns ett signifikant sam-

band mellan dimensionerna för organisatoriskt engagemang och dimens-

ionerna för lärandeorganiseringsperspektivet. Den lärande organisat-

ionen mättes genom ett index som fångade upp gemensamma visioner, 

teamlärande och personligt mästerskap. Varför den inte tog övriga princi-

per i beaktande beskrivs inte mer än att det var just dessa tre som visade 

på ett statistiskt samband. Troligtvis fann de inget samband när det gällde 

systemtänkande och tankemodeller. I sin analys lyfter de fram att det 

krävs ett gemensamt samarbete på skolorna, att det finns en vision som 

delas av alla och att pedagogerna har möjlighet att utvecklas för att också 

kunna utveckla en lärande organisation. För att utveckla en gemensam 

vision menar de att rektor måste organisera gemensamma tillfällen där 

visionen arbetas fram, diskuteras och förankras i hela personalgruppen. 

De menar att teamlärande är en förutsättning för att visionen ska kunna 

efterlevas och för att personalen ska känna ett gemensamt engagemang 

för både sin egen och skolans utveckling. De menar att teamlärande krä-

ver att det byggs upp en sådan kultur på skolan, att det finns ett systema-

tiskt arbetssätt som gynnar det gemensamma lärandet på hela skolan. 

En annan studie inom skolforskningen och lärande organsationer kom-

mer från Canada och presenteras genom artikeln Transforming Schools 

into Learning Organizations: Supports and Barriers to Educational Reform 

(Williams, Brien & LeBlanc,  2012). De har genomfört en kvantitativ en-

kätundersökning på 50 skolor där de försöker utveckla en professionell 

lärande organisationsinriktning. Genom deras studie har de försökt iden-

tifiera styrkor och svagheter i skolornas strävan mot denna utveckling. 

Studien lägger fokus på skolkulturen, det pedagogiska ledarskapet, den 

faktiska undervisningen och skolornas professionella utveckling. På alla 

skolor har de funnit väsentliga förändringar i organisationen och samtliga 

uppvisar en bild av att målsättningen att utvecklas till lärande organisat-

ioner är realistiskt och nåbart i dessa skolor. Författarna menar att denna 

utveckling är nödvändig för att komma bort från det föråldrade sätt som 

skolorna är organiserade på idag. De hävdar att skolorna idag är formade 

utifrån en verklighet och ett samhälle som inte längre existerar. De menar 

att detta innebär att vi idag rustar dagens elever efter gårdagens samhälle 

och krav samtidigt som vår värld ständigt utvecklas och förändras. Därför 

menar de att skolorna måste bli bättre på att utvecklas och förändras i 

samma takt, så att vi kan rusta dagens elever för morgondagens samhälle. 

För det krävs en förändring av både struktur och kultur på våra skolor 

menar de (Ibid.). 
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3.2 Rektor som pedagogisk ledare 

Betydelsen av rektorernas nära pedagogiska ledarskap har framförallt 

lyfts fram genom Hatties (2009) stora internationella forskningsöversikt 

Visible Learning. Den baseras på 800 metaanalyser och har utgjort ett vik-

tigt bidrag inom skoleffektivitetsforskningen. Den visar att rektorerna kan 

verka som pedagogiska ledare på olika sätt. Dels genom ett instructional 

leadership, alltså mer undervisningsnära, vilket tycks ha god effekt på ele-

vernas studieresultat. De kan också utöva ett transformational leadership, 

alltså mer stödjande för lärarna, vilket är mer betydelsefullt för lärarna 

och deras nöjdhet i arbetet (Ibid.).  

Inom den nationella skolforskningen finns bland annat Törnsén (2009) 

som i sin avhandling Successful Principal Leadership: Prerequisites, Proces-

ses and Outcomes visar hur ett framgångsrikt ledarskap kan bidra till fram-

gångsrik skolutveckling. Hon har genomfört intervjuer och enkätunder-

sökningar vid 24 skolor i tolv svenska kommuner. De frågor hon ställt 

handlar om vilka processer som präglar ett framgångsrikt ledarskap, vilka 

förutsättningar som krävs för ett framgångsrikt ledarskap och hur detta 

hänger samman med framgångsrika skolresultat? Det hon kommer fram 

till i sin studie är bland annat att framgångsrika rektorer tar ett större an-

svar för skolans inre processer och styr och leder skolan mot läroplanens 

nationella mål. Framgångsrika ledare skapar även bättre förutsättningar 

för pedagogernas egna lärande och utveckling genom att leda lärarna i de-

ras eget lärande (Ibid.). 

Forssten Seiser (2017) visar genom sin avhandling Stärkt pedagogiskt     

ledarskap att det är svårt att sätta någon avgränsning på vad som är rek-

tors pedagogiska ledarskap av alla de uppgifter som rektorer hanterar 

varje dag. Avhandlingen bygger på en omfattande aktionsforskningsstu-

die där hon undersökt detta ledarskap, rektorers professionsutveckling 

och skolförbättring. Hon har i sin avhandling funnit att rektorernas peda-

gogiska ledarskap präglas av en viss otydlighet och att det finns en stor 

osäkerhet kring vad det pedagogiska ledarskapet faktiskt innebär. Hon 

menar att en pedagogisk ledare inte nöjer sig med att prata om vad som 

behöver förändras utan även är med och agerar i skolans dagliga verk-

samhet.  

Scherp och Scherp (2007) visar genom sin forskningsrapport att rektorer 

förväntas arbeta mer nära undervisningen. Detta beskrivs som ett slags 

nytt kontrakt mellan lärare och rektorer, ett kontrakt som bygger på ett 
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utökat samarbete och samverkan. De menar att lärarna nu oftare efterfrå-

gar ett mer närvarande pedagogiskt ledarskap och vill att rektorn ska 

delta aktivt i vardagsverksamheten. I sin studie beskriver de det pedago-

giska ledarskapet som en process. De menar att det pedagogiska ledar-

skapet bland annat handlar om att vägleda pedagogerna i det dagliga sko-

lutvecklingsarbetet. De visar även på vikten av en rektor som leder verk-

samhetens gemensamma lärande om undervisning och om elevernas lä-

rande och utveckling. De benämner detta som ett direkt ledarskap och be-

skriver att det handlar om att rektorerna arbetar nära klassrummen och 

undervisningen. Det kan således även beskrivas som ett närvarande le-

darskap. Det indirekta ledarskapet kan då handla om de förutsättningar 

som rektor ska skapa genom en organisation som möjliggör reflektion och 

gemensamt lärande (Ibid.). 

I artikeln The Impact of Leadership on Student Outcomes: How Successful 

School Leaders Use Transformational and Instructional Strategies to Make 

a Difference redovisar Day, Gu, och Sammons (2016) resultatet av sin treå-

riga kvantitativa forskning kring betydelsen av rektorers ledarskap för 

framgångsrika skolor. Deras studie visar att rektors ledarskap är den mest 

betydelsefulla faktorn för elevernas lärande, näst efter den direkta under-

visningen. Det som har betydelse är vilken förmåga rektorn har att kart-

lägga och analysera den egna skolans behov, och sedan använda den kun-

skapen i skolans förbättringsarbete. De menar att det inte är rektorns le-

darstil som är avgörande för resultatet utan att det handlar om rektorns 

förmåga att använda sig av ett transformativt ledarskap. Med detta menar 

de ett ledarskap som präglas av att rektorn skapar strukturer och kulturer 

som bidrar till att förbättra och stärka undervisningens kvalitet och ele-

vernas lärande. De förklarar att detta skapas genom bland annat gemen-

samma visioner, där både sociala värden värdesätts. Det pedagogiska le-

darskapet handlar enligt dem om att ta ledartröjan i det arbetet och visa 

vägen för sina medarbetare. 

Elshanti (2017) har genomfört en studie i Israel kring rektorers ledarskap 

och organisatoriskt lärande. I artikeln Transformational Leadership Style 

and Organizational Learning: The Mediate Effect of Organizational Culture 

beskriver han att syftet med studien var att undersöka vilken effekt ett 

transformativt ledarskap har och hur det påverkas av skolans organisat-

ionskultur. Undersökningen har genomförts bland rektorer i Palestina ge-

nom en enkät som arbetats fram genom en hypotetiskt-deduktiv metod-

design. Resultatet visar att den rådande skolkulturen är en stark påver-
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kansfaktor på rektorns ledarskapsstil och skolans organisatoriska lä-

rande.  Detta bekräftas även av Kurland, Peretz, och Hertz‐Lazarowitz 

(2010) som också genomfört en studie i Israel. De presenterar i sin artikel 

Leadership Style and Organizational Learning: The Mediate Effect of School 

Vision resultatet av en stor enkätundersökning. De lyfter i inledningen 

fram att ett starkt ledarskap är en viktig grund för skolans framgång. De 

menar att det är viktigt att rektor leder lärarnas arbete kring skolans vis-

ion. De menar att rektorns ledarskap, skolans vision och det organisato-

riska lärandet är tre viktiga faktorer i arbetet med skolförbättring.  

Ärlestig (2008) lyfter i sin avhandling Communication between principals 

and teachers in successful schools fram resultatet av ett tvärprofessionellt 

forskningsprojekt som genomförts på tre svenska universitet. Syftet med 

projektet var att studera framgångsrika skolor och jämföra deras ledar-

skap. Genom studien framkom bland annat att rektorer som arbetar nära 

lärarnas skolvardag har bättre förutsättningar att bidra till en högre kva-

litet i undervisningen. Framgången i ett nära ledarskap ligger i att rekto-

rerna får en ökad kunskap om hur lärarna arbetar och kan därigenom 

ställa pedagogiska frågor som får lärarna att utveckla sitt lärande.  

Hörnqvist (2014) presenterar i kapitlet Besök i verksamheten – om verk-

samhetsobservationer som ledningsredskap en enkätundersökning som 

genomförts bland 48 rektorer och förskolechefer för att studera deras er-

farenheter av att genomföra observationer. Det som lyfts fram från denna 

undersökning är att rektorer behöver bli bättre på att skaffa sig första-

handsinformation kring den dagliga verksamheten i skolan och att verk-

samhetsbesök är ett värdefullt verktyg för detta ändamål. Där framträder 

också att besöken måste följas upp och återkopplas till de pedagoger som 

observerats av rektorn. Rektorernas egna utsagor visar på vikten av att 

som rektor vara delaktig i lärarnas lärande och att skapa förutsättningar 

för en strukturerad och stödjande verksamhet. Hörnqvist (2014) menar 

att det är betydelsefullt att som rektor ha höga förväntningar och planera 

och utvärdera verksamheten tillsammans med lärarna utifrån en tydlig 

målbild. Hon beskriver detta ledarskap som ett ledarskap för lärande.  

Utifrån sin forskning har Hörnqvist (2014) även funnit att ett sådant ar-

betssätt kan öka rektorernas legitimitet genom att de får en ökad insikt i 

verksamheten. Det gäller dock att observationerna håller fokus på det 

som är relevant för skolans utveckling, nämligen elevernas lärande och 

utveckling. Hon menar därför att det är viktigt att välja ut och avgränsa 

vilket fokus som är viktigt för respektive observationstillfälle, utifrån de 
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behov som råder i den egna verksamheten. Enligt Hörnqvist (2014) är det 

betydelsefullt för lärarna att få återkoppling av rektor efter verksamhets-

observationerna. Hon menar att det fyller en formativ funktion genom att 

läraren får kunskap om vad som behöver utvecklas. Hon menar att åter-

kopplingen även kan bidra till en känsla av rektors engagemang och in-

tresse för lärarens arbete, vilket skulle kunna motverka upplevelsen av att 

observationerna enbart skulle utgöra ett kontrollerande moment.  

I sin forskningsrapport visar Scherp och Scherp (2007) att lärare upplever 

rektors återkoppling som en slags uppskattning på deras arbetsinsatser 

men att det också kan bidra till att synliggöra parternas olika perspektiv 

och reda ut olikheter i deras respektive uppfattningar. De beskriver detta 

arbetssätt som ett lärandeorienterat ledarskap, där rektorn genom sitt be-

mötande kan hjälpa lärare att själva reflektera och sätta ord på sitt lä-

rande. De menar även att rektorernas genom detta arbetssätt kan bidra 

till att synliggöra helheten och ändamålsenligheten med lärarnas yrkes-

vardag. Deras slutsats i rapporten är bland annat att utebliven återkopp-

ling kan medföra negativa konsekvenser och skapa en osäkerhet hos den 

som observerats. De beskriver rektors ledarskap så här: 

Att leda skolutvecklingsarbetet innebär att delta i samtalen om det oväntade 
och förbryllande i det pedagogiska händelseflödet samt bidra med en 
meningsskapande helhet utifrån vilken det oväntade kan förstås och ges en 
mening som i sin tur kan vägleda handlandet. (Scherp & Scherp, 2007 sid 13) 

Sammanfattningsvis visar denna forskningsöversikt på betydelsen av ett 

nära ledarskap. Att en närvarande pedagogisk rektor, som deltar aktivt i 

den dagliga verksamheten, får bättre möjligheter att skaffa sig förhands-

information och kan därigenom också styra och leda verksamheten uti-

från dess faktiska förutsättningar och behov. Forskningen visar att det 

nära ledarskapet efterfrågas och att det bidrar till ökad samverkan och 

samsyn kring det gemensamma uppdraget. Forskningen visar också att 

samsyn och gemensamma visioner är viktiga delar i utvecklandet av lä-

rande organisationer. För att utveckla lärande organisationer krävs ett 

helhetstänk där alla yrkesverksamma känner delaktighet och där var och 

en bidrar till verksamhetens gemensamma mål. 

Det jag saknat och inte funnit i min forskningsgenomgång är huruvida rek-

torernas arbete med observationer och återkoppling kan bidra till att ut-

veckla lärande organisationer. Eftersom båda dessa delar ingår i utveckl-

ingsarbetet kunskap i fokus är min ambition att denna studie ska kunna 

bidra med kunskap kring detta. 
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4 ETT SYSTEMTEORETISKT PERSPEKTIV 

Detta kapitel redogör för de kunskaps- och vetenskapsfilosofiska ställ-

ningstaganden samt de använda vetenskapliga teorierna som ligger till 

grund för denna studie. Inledningsvis beskrivs det systemteoretiska per-

spektivet som denna studie utgår från, sedan beskrivs den teori som an-

vänds för att betrakta utvecklingsarbetet ur ett lärande organisationsper-

spektiv. Genom denna del ges även en beskrivning och förklaring av de 

begrepp som används som grund för operationaliseringen. 

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är min uppfattning att skolut-

veckling är en process som sker i en kontext som är ständigt föränderlig. 

Det är en process som påverkas av olika faktorer som i sin tur påverkar 

varandra. Denna studie ger därför bara ge en ögonblicksbild, ett tvärsnitt, 

av en process som redan pågår och kommer fortsätta pågå efter denna 

studie. Epistemologiskt handlar detta om en ”insikt om att det är skillnad 

mellan verkligheten så som den faktiskt är (ett objekt eller ett tillstånd 

som faktiskt finns) och verkligheten så som den framstår för och uppfattas 

av forskaren (ett subjekt som tillägnar sig kunskap)” (Jacobsen 2017, s. 

19). Studien kan därmed ses ett nedslag som kan visa exempel på hur rek-

torernas ledarskap kan se ut och hur det kan påverka utvecklandet av lä-

rande organisationer. Detta nedslag utgår från respondenternas egen 

skattning av den verklighet de befinner sig i.  

Eftersom jag valt att studera en skolutvecklingsprocess som helhet men 

med fokus på vissa delar i den processen så faller det sig väl att använda 

ett systemteoretiskt perspektiv. Svedberg (2012)  beskriver att systemte-

orin kan ses som en slags paraplyteori vilket gör att den går att applicera 

på många olika forskningsområden.  

Enligt systemteorin finns det inga enkla orsakssamband, utan allt är 
sammanvävt i cirkulära orsakskedjor, ett komplext nätverk av beroenden 
mellan orsak och verkan. (Svedberg, 2012, s. 52–53) 

Enligt Öquist (2008) och Gjems (1995) handlar systemteori om att se värl-

den som en helhet där alla människor som individer ingår som delar i ett 

system. Det innebär också att vi alla är delar i ett sammanhang där vi på-

verkas av och påverkar varandra. Den verklighet vi lever i formas genom 

möten och samtal med varandra där vi reflekterar, får argumentera och 
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bli lyssnade på. Öquist, (2008) beskriver systemteorin som en praktisk te-

oribildning och den lämpar sig därför väl som utgångspunkt för att stu-

dera skolan som organisation eller som system.  

Gjems (1995) beskriver att man inom systemteorin pratar om sociala sy-

stem, vilket skolan verkligen kan ses som eftersom det inom skolan stän-

digt pågår mellanmänskliga möten och där individerna organiseras i olika 

team eller arbetslag, som i sin tur utgör delar i skolan som helhet. Utifrån 

systemteorin så finns det enligt Öquist, (2008) inga absoluta sanningar 

utan allt går runt i ett cirkulärt system. Denna studie gör därför inga an-

språk på att bevisa något utan snarare ge exempel på hur skolan som sy-

stem kan påverka och påverkas av de delar som organisationen består av.  

När man försöker förstå och beskriva skolan utifrån ett systemtänkande 
innebär det ett fokus på: 1) organisation i termer av en helhet, ett system, 
snarare än en uppsättning delar, 2) utvecklingsprocesser med utgångspunkt i 
de insatser som görs för att förändra denna helhet, och 3) medarbetares 
livsvärld och förändringar i densamma som grund för skolutveckling (Thelin, 
2013, s. 34) 

 
Det systemteoretiska perspektivets grundläggande antaganden utgörs av 

ett antal olika centrala begrepp. De som valts ut som relevanta för denna 

studie presenteras och förklaras här nedan. Det systemteoretiska per-

spektivet och de centrala begreppen återkommer även senare i studiens 

analys- och resultatdelen och även i diskussionsdelen. 

Inom systemteorin ses allt hänga samman i ett enda system där alla delar 

påverkar varandra ömsesidigt (Gjems 1995). Skolan kan därmed ses som 

ett socialt system där lärare och rektorer utgör delarna som bygger upp 

skolan som helhet. Dessa medverkar till och påverkar skolans sociala sy-

stem genom sitt beteende, sitt sätt att bemöta varandra och sitt sätt att 

agera tillsammans. Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv kan indivi-

derna i en grupp inte förstås enskilt eftersom de påverkas av och påverkar 

varandra. Därför måste skolutveckling betraktas ur ett helhetsperspektiv 

där allt påverkar varandra i ett cirkulärt system.  

Cirkularitet innebär enligt Gjems (1995, s.29) att ”allt, till exempel männi‐

skor och händelser, ingår som element i en ömsesidig påverkansprocess”. 

Hon förklarar vidare att en förändringsprocess måste börja någonstans 

och att processen sen påverkas av denna inledande förändring. Om man 

exempelvis vill påverka och förändra någon annans handlande bör man 

således börja med att förändra sitt eget handlande. En viktig tolkningsram 

i systemteori är att vi ”ger premisser för varandras sätt att vara” (Gjems 
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1995, s.30). Enligt Gjems hänger cirkularitet och helhetsperspektiv ihop 

och hon menar att det är betydelsefullt att deltagarna i utvecklingsproces-

sen har en insikt och förståelse för hur de som delar påverkar och påver-

kas av helheten. För en studie av kunskap i fokus som skolutvecklingspro-

cess är denna aspekt betydelsefull för att förstå sambanden mellan de de-

lar som skolan som system består av. Sambanden handlar om de relat-

ioner som finns mellan de yrkesverksamma och att denna relation påver-

kar helheten. 

Skolan som organisation utgör ett socialt system där elever, föräldrar, lä-

rare, rektorer och andra medarbetare möts dagligen och bygger relationer 

med och mellan varandra. Enligt Gjems (1995) kan dessa relationer både 

ta och ge energi och vara av olika kvalitet. Hon menar att kvaliteten på 

relationerna inom verksamheten får betydelse för hela organisationen. 

Kvaliteten på relationen kan exempelvis påverka medarbetarnas samar-

betsklimat de rutiner som byggs upp i verksamheten. Relationerna kan i 

sin tur påverkas av faktorer som exempelvis skolans styrning och ledning 

och den dialog som finns mellan olika delar i systemet. Hon beskriver att 

relationen till ledningen bland annat kan påverkas av medarbetarnas upp-

levelse av delaktighet och inflytande. För denna studie blir relationer en 

viktig påverkansfaktor att ta hänsyn till. Detta eftersom det är relation-

erna som håller ihop systemet (Ibid).  

Inom sociala system byggs det enligt Gjems (1995) upp vissa kulturer, 

samarbetsmönster och rutiner. Särskilt inom stabila system som varit in-

takta en längre tid. Det kan då vara svårt att få syn på man, som en del av 

systemet, påverkar helheten och de processer som pågår. Därför menar 

hon att det är betydelsefullt att möten sker mellan människor från olika 

system. Detta för att tillsammans lyfta upp och reflektera kring de tanke-

mönster som vartdera systemet byggt upp (Ibid.).  

Sammanfattningsvis är systemteorins huvudintresse att undersöka relationer 
mellan delen och helheten, mellan individen och gruppen, mellan gruppen och 
organisationen o.s.v. (Svedberg 2014 sid 55) 

I denna studie finns det systemteoretiska perspektivet med som en röd 

tråd i analysen av de olika delarna för att fånga upp hur dessa hänger ihop 

och påverkar helheten. För att fånga upp detta mer konkret har jag dock 

även valt att luta mig mot en mer specifik teori för att fånga upp aspekter 

kring skolan som lärande organisation. Denna teori beskrivs mer ingå-

ende här nedan.  
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4.1 Skolan som lärande organisation 

Utifrån ett systemteoretiskt perspektiv har jag valt att lägga fokus på den 

helhet och det mål som kunskap i fokus strävar mot – att utveckla lärande 

organisationer. Delarna handlar om förutsättningarna för denna utveckl-

ing och arbetet med att utveckla rektorernas pedagogiska ledarskap. När 

det gäller målet att utveckla lärande organisationer så finns det ingenting 

i dokumenten kring kunskap i fokus som visar vad som avses med begrep-

pet. Jag har dock valt att utgå från Senges teori om lärande organisationer. 

Det är en teori som bygger på fem discipliner; Personligt mästerskap, Tan-

kemodeller, Gemensamma visioner, Teamlärande, Systemtänkande 

(Senge, 1995). I följande citat beskriver han hur detta hänger samman: 

I en lärande organisation vidareutvecklas ständigt människors förmåga att 
förverkliga sina mål, där utvecklas nya och expansiva sätt att tänka, där finns 
en strävan mot gemensamma mål och där lär sig människorna att ständigt 
söka kunskap tillsammans. (Senge, 1995, s. 17) 

Örtenblad (2009) menar att dessa fem discipliner inte är det som utgör 

lärande organisationer men att de kan ses förutsättningar för att utveckla 

sådana. Jag har därför valt att utgå från dessa eftersom kunskap i fokus har 

lärande organisationer som mål. Detta ramverk används på så sätt att lä-

rarna och rektorerna i denna studie får göra en skattning av de förutsätt-

ningar de upplever att verksamheten har för att utveckla lärande organi-

sationer. Här nedan följer en närmare beskrivning av begreppen. 

4.1.1 Personligt mästerskap 

Den första disciplinen, personligt mästerskap, handlar enligt Senge 

(1995) om människors strävan efter att växa och utvecklas. Sett ur ett 

skolperspektiv handlar det personliga mästerskapet om de yrkesverk-

sammas strävan efter och möjlighet till personlig utveckling och lärande. 

Utifrån denna disciplin blir det viktigt att rektorerna skapar förutsätt-

ningar för lärarnas lärande, ger tid för reflektion, erbjuder kompetensut-

veckling och skapar möjligheter för olika karriärsteg inom yrket. Det per-

sonliga mästerskapet ges även utrymme genom ett arbetsklimat som upp-

muntrar till att pedagogernas visioner hålls levande. Detta kan uppnås ge-

nom ett tillåtande klimat där de yrkesverksamma kan vara trygga med att 

uttrycka sina idéer och visioner och där de känner sig hörda och sedda. 

För detta krävs en ledare som visar prov på personligt mästerskap genom 

att själv sträva efter att växa och utvecklas tillsammans med sina medar-

betare (Ibid.). 
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4.1.2 Tankemodeller 

Tankemodeller handlar enligt Senge (1995) om att vi har invanda tanke-

mönster som styr vårt agerande. Det hindrar organisationsutvecklingen 

eftersom individerna inom organisationen först måste utmana sina tanke-

mönster för att komma vidare med att omsätta nyare idéer i praktiken. 

Senge menar att det därför är fruktbart att skapa en reflektiv praktik där 

var och en som arbetar inom organisationen utmanar och reflekterar 

kring sina egna mentala tankemodeller. Det handlar om att skapa ut-

rymme för lärande samtal där både egna och gemensamma tankemodeller 

lyfts fram och reflekteras. Möjligheten till gemensam reflektion kan öka 

de yrkesverksammas förmåga att upptäcka och hantera de beskrivningar 

som ofta görs när vi tror oss se hur saker hänger samman (Ibid.). Utifrån 

denna disciplin blir det inom skolan viktigt att rektorerna är delaktiga i 

synliggörandet av de rådande tankemodellerna för att skapa en gemen-

sam förståelse som verksamheten kan arbeta vidare ifrån. 

4.1.3 Gemensamma visioner 

Att synliggöra verksamhetens tankemodeller skulle kunna ses som en för-

utsättning för att skapa det som Senge (1995) beskriver som den tredje 

disciplinen, nämligen gemensamma visioner. Han beskriver att en vision 

kan fungera som en gemensam målbild vilket kan bidra till att kollegiet 

kan bygga upp en gemensam strategi. För att detta ska bli möjligt krävs 

det dock att rektorer och övriga skolledare själva visar tilltro till visionen 

och som har förmåga att få med sig medarbetarna i denna tro utan att för 

den saken skull övertala dem om att göra det (Ibid.). Om detta skriver även 

Scherp & Scherp (2007) som menar att detta är en av rektorns viktigaste 

uppgift i en lärande organisation, att bygga upp en gemensam vision och 

samtidigt leda medarbetarna i hur de tillsammans kan arbeta för att för-

verkliga den. Pedagogerna måste därför känna att de är en del av proces-

sen för att nå det gemensamma målet och att de samtidigt som de behöver 

varandra får att det ska bli möjligt.  För detta krävs ett systemtänkande 

Ibid.). 

4.1.4 Teamlärande 

Teamlärande utgör den fjärde disciplinen och handlar enligt Senge (1995) 

om att de yrkesverksamma måste ha förmåga att använda sig av varandra, 

lära av varandra och jobba i team. De gemensamma visionerna blir här ett 

verktyg för en gemensam strävan för att nå samma mål. Teamlärande kan 

ses som en process där gruppens gemensamma förmåga utvecklas. Ett 
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framgångsrikt teamlärande kräver enligt Senge (2006) ett kritiskt  och in-

siktsfullt tänkande kring gemensamma komplexa frågor. Det gäller att tea-

met tar hjälp av varandra och att alla i teamet får vara med och bidra i det 

gemensamma lärandet. Detta bidrar till ett gemensamt kunnande som är 

större än vad bara en person kan uppnå. Ett framgångsrikt teamlärande 

kräver även en medvetenhet om vad alla teamet gör och bidrar med. Det 

gäller att deltagarna är medvetna om sina egna och varandras styrkor och 

svagheter. För att utveckla lärande organisationer är det enligt Senge 

(2006) värdefullt om teamlärandet även omfattar ett lärande mellan olika 

team då det bidrar till en bredare kunskap om arbetet och organisationen. 

Senge (2006) menar här att det är viktigt att de deltagare som utgör tea-

met kompletterar varandra och att de får möjlighet till kollegialt lärande 

och gemensamma reflektioner. Det gäller därför att pedagogerna ges ut-

rymme för gemensam dialog och reflektion för att bygga upp ett gemen-

samt lärande och ett samlat team. 

4.1.5 Systemtänkande 

Den femte och sista disciplinen handlar om systemtänkande. Med detta 

menar Senge (1995) att det inom all organisationsutveckling handlar om 

att se till helheten, alltså hela systemet som organisationen utgörs av. Att 

delarna hänger ihop och att det ofta finns samband mellan olika föränd-

ringsprocesser, företeelser och att det gäller att se dessa och hitta mönster 

i dessa företeelser. Samtidigt menar han att det kan vara svårt att göra det 

om man befinner sig mitt i det och att man själv då är en del av den hel-

heten. Enligt Senge (2006) bildar dessa fem discipliner tillsammans förut-

sättningar för den lärande organisationen. Han lägger dock en större 

tyngdpunkt på den femte disciplinen, systemtänkandet, eftersom den bin-

der ihop disciplinerna till en helhet.  

Systemtänkandet hänger samman med det systemteoretiska perspektivet 

och lyfts även fram av Ärlestig (2008) som betydelsefullt för skolutveckl-

ingen. Hon lyfter fram att rektorerna, som pedagogiska ledare, måste anta 

ett vidare systemperspektiv på relationer och processer snarare än att 

fastna i olika delar och bara fokusera på effekten av dessa. Hon refererar i 

sin forskning till Senge och det systemtänkande som Senge (1995) själv 

lyfter fram som en bärande del i en lärande organisation. Det handlar om 

att anlägga ett helhetsperspektiv, vilket också Öquist (2008) belyser. Vi-

dare kommer därför denna teori, och dess bärande discipliner, verka som 

ramverk och forma de frågor som ställs för att söka svar på de frågeställ-

ningar som ligger till grund för denna studie. 
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5 METOD 

Detta kapitel inleds med ett resonemang kring studiens undersöknings-

design och mitt val av metod. Därefter följer en beskrivning av enkätkon-

struktionen, operationalisering och hur urvalet av respondenter har gått 

till, sedan redogör jag för vilka tester som gjorts och vilka analysmetoder 

som använts. Validitet och reliabilitet redovisas och slutligen presenteras 

vilka etiska ställningstaganden som gjorts.  

5.1 Undersökningsdesign och metodval  

Vilken undersökningsdesign du som forskare bör välja beror enligt Jacob-

sen (2017) till stor del på studiens frågeställningar och hur du bäst kan få 

svar på dessa. I denna studie handlar frågeställningarna om att få svar på 

hur lärare och rektorer skattar olika aspekter ur sin yrkesverksamhet, 

vilka skillnader som finns i skattningen mellan olika grupper och om det 

finns några samband mellan skattningen och det teoretiska målet.  Utifrån 

frågeställningarna har jag valt att luta studien mot ett teoretiskt ramverk 

som till viss del styrt det sätt jag sökt svar på dessa frågor. Hade jag inte 

använt detta ramverk hade jag behövt söka svar mer induktivt, genom en 

mer kvalitativ metod som hade krävt att jag närmat mig respondenten 

mer för att söka deras uppfattningar kring de olika frågeställningarna. 

Detta hade inte varit lämpligt utifrån ett etiskt perspektiv på grund av min 

politiska roll och det hade varit för tidskrävande för denna studie. 

Jag valde därför en mer kvantitativ metod som kunde hjälpa mig hålla di-

stans till mitt studieobjekt. Djurfeldt, G., Larsson, R. och Stjärnhagen, O. 

(2010) menar att enkätundersökningar kan hjälpa forskaren att hålla en 

mer objektiv roll. Därför bedömde jag att en nätbaserad enkät som metod 

lämpade sig väl för denna studie. Metoden underlättade även arbetet med 

analyserna utifrån att frågeställningarna krävde en del korrelationstester 

för att hitta de skillnaderna och de sambanden jag sökte efter.  

Utifrån undersökningsdesignen kan detta arbete betraktas som en tvär-

snittsstudie, vilket Jacobsen (2017) beskriver som en vanlig design för att 

undersöka flera enheter där man söker samband utifrån en vald teori. 

Denna undersökning har, utifrån det teoretiska ramverket en hypotetiskt 

deduktiv ansats och bygger på Senges teori om lärande organisationer och 

där variablerna utformats utifrån denna teori.  
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5.2 Enkätkonstruktion 

Enkäten har konstruerats genom dataprogrammet Survey and Report. Jag 

har valt att skapa frågor/påståenden med enbart fasta svarsalternativ. 

Frågorna följs av en Likertskala med fem olika svarsalternativ och i vissa 

fall en möjlighet att svara vet ej. På några enstaka frågor finns möjlighet 

att kommentera med fritext. Enligt Jacobsen (2017) kan möjligheten att 

skriva fritt göra att jag kan få lika många olika svar som antalet respon-

denter. Jag har dock ändå valt att ge respondenterna möjlighet att formu-

lera sina tankar mer fritt som ett komplement till vissa förutbestämda al-

ternativ. Det är dock de fasta svarsalternativen som kommer att användas 

i själva analysen och resultatet. 

Svarsalternativen ligger olika skalnivåer, vilket Jacobsen (2017) belyser 

är viktigt att hålla reda på i analysarbetet. Djurfeldt, Larsson, & Stjärnha-

gen (2010) förklarar att ordinal och nominal mätnivå är att betrakta som 

kvalitativa medan relationella mätnivån ofta är kvantitativ. Vid kodningen 

påverkar variabeltyperna vilken typ av analys som kan göras och hur den 

kan genomföras. Fråga 1–4 är att betrakta som kategoriska och ligger så-

ledes på nominal mätnivå. Dessa handlar om vilken yrkeskategori respon-

denten arbetar inom och vilken arbetslivserfarenhet denne har, både ge-

nerellt och på den skola de arbetar i nuläget.  

Övriga frågor handlar om olika aspekter kring lektionsobservationer, 

återkopplande samtal, pedagogiskt ledarskap och lärande organisationer. 

De rangordnande svarsalternativen på dessa frågor innebär att respon-

denterna får göra en skattning. Dessa enkätfrågor ligger således på ordi-

nal mätnivå. Svarsalternativen på dessa frågor är i form av instämmer 

helt, instämmer delvis, instämmer nog inte, instämmer inte alls. 

5.3 Urval 

Jag valde i denna studie att enbart rikta in mig på grundskolorna i Kumla 

kommun trots att både förskolorna och gymnasiet också ingår i kommu-

nens utvecklingsarbete kunskap i fokus. Jag har dock gjort bedömningen 

att förskolorna och gymnasiet som organisationer skiljer sig åt från 

grundskolorna och kommer således att göra en egen resa i utvecklingsar-

betet. Detta vore självklart också intressant att studera så det får bli ett 

tips för vidare forskning. Denna studie omfattar därför 11 grundskolor 

varav en skola enbart har årskurs 7–9, två skolor F-9 och 8 skolor har F-6. 
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Det ursprungliga urvalet var ett totalurval av alla pedagoger och rektorer 

i Kumla kommun. Detta innebar att enkäten skulle skickas ut till ca 200 

pedagoger och 11 rektorer. I kommunen måste dock alla enkäter skickas 

ut till skolorna via rektorerna. Av kommunens 11 rektorer svarade 7 av 

dessa att de skickat enkäten vidare. Jag fick på så vis bekräftat att det fak-

tiska urvalet blev totalt 163 respondenter. Enkäten skickades ut via en di-

gital länk som respondenterna fick på mejl. Med mejlet följde även ett 

missiv med information om undersökningen (se bilaga 2). Responden-

terna fick tre veckor på sig att svara på enkäten efter förlängd svarstid. 

Efter halva tiden skickades en påminnelse ut. 

5.4 Använda tester och analysmetoder 

Analysarbetet av enkäterna genomfördes genom statistikprogrammet 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Analysen ligger på både 

univariat nivå och bivariat nivå. Den univariata analysen handlar enligt 

Jacobsen (2017) om att titta på en variabel i taget och titta på fördelningen 

av svaren inom denna variabel. Den univariata analysen är mer av beskri-

vande art medan den bivariata analysen söker djupare samband. Den uni-

variata analysen består i denna studie av frekvensanalyser kring fördel-

ningen mellan yrkeskategorier, undervisningsnivå, och arbetslivserfaren-

het. För dessa kategorier och för enskilda index har jag även tagit fram 

histogram, beräknat medelvärde och kollat standardavvikelser. Den uni-

variata analysen har framförallt använts för att besvara den första och den 

tredje frågeställningen, vilka handlar om hur respondenterna skattar rek-

torernas klassrumsobservationer, återkopplande samtal och pedagogiska 

ledarskap, samt hur de skattar skolans förutsättningar att utvecklas som 

lärande organisation. 

Inför den bivariata analysen testade jag om vissa variabler kunde sättas 

samman till index. Detta gjordes genom att testa reliabiliteten med 

Cronbach Alpha. Djurfeldt m.fl. (2010) beskriver att man på detta sätt kan 

kontrollera om variablerna mäter ungefär samma koncept. Genom 

Cronbach Alpha kan man se om variablerna korrelerar med varandra. På 

så vis går det också att se om vissa variabler sänker värdet och de kan då 

exkluderas för att höja värdet på indexet. Dessa sammansatta index kan 

sen jämföras med varandra eller andra variabler för att hitta skillnader 

och samband genom bivariata analyser. 
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Bivariata analyser handlar, enligt Jacobsen (2017), om att studera relat-

ioner mellan olika variabler samt index och att söka möjliga orsakssam-

band. Jag har genom bivariata korrelationstester sökt samband mellan 

skattningen av observationer och återkopplande samtal med det pedago-

giska ledarskapet, samt samband mellan skattningen av det pedagogiska 

ledarskapet och skattningen av förutsättningar att utvecklas som lärande 

organisation. Detta har först gjorts genom separata analyser av respektive 

index där jag testat hur variablerna inom dessa index samvarierar.  

För att testa sambanden mellan skattningen av det pedagogiska ledar-

skapet och skattningen av förutsättningar att utvecklas som lärande orga-

nisation har jag till exempel först kontrollerat på vilket sätt klassrums-

observationerna och de återkopplande samtalen korrelerade med rektors 

pedagogiska ledarskap. Därefter har detta testats mot ett sammansatt in-

dex för lärande organisationer, som också har genomgått univariata ana-

lyser inför sammansättningen. 

De tester som använts är bland annat Spearmans r (Rho)som är en rang-

korrelationskoefficient. Den visar på ”samstämmigheten mellan två obe-

roende rangordningar (Djurfeldt m.fl., 2010, s. 149). Jag har använt Rho 

för bivariata sambandsanalyser där jag testat korrelationen mellan två 

icke-parametriska variabler eller index, eller snarare styrkan på detta 

samband. För att det ska finnas ett samband ska denna koefficient ha ett 

värde så nära 1± som möjligt. Det senare indikerar en negativ korrelation 

(Ibid). När korrelationen testas i SPSS markerar den de variabler som har 

ett korrelationsvärde över 0,50 eller under -0,50. 

Som ett fördjupande test har jag även undersökt styrkan i sambanden. 

Detta har testats genom en bivariat regressionsanalys mellan lärande or-

ganisationer och pedagogiskt ledarskap. Regressionsanalyser handlar, en-

ligt (Djurfeldt m.fl., 2010, s 259), om att undersöka ”om den variation vi 

observerar i y verkligen går att föra över på x”. 

För att besvara frågeställningen kring skillnader, beroende på yrkeskate-

gori, undervisningsnivå och arbetslivserfarenhet, har jag använt mig av en 

slags bivariat variansanalys (jämför Djurfeldt m.fl., 2010, s.243). Jag har 

här valt ett icke-parametriskt H-test (Kruskal Wallis), vilket väljs i SPSS 

om variablerna är icke-parametriska. Detta test undersöker ”olikheter 

mellan grupperna med avseende mellan kategorierna beroende på dess 

medianvärden” (Djurfeldt m.fl., 2010, s.250). På dessa test markerar SPSS 

om det finns ett signifikant P-värde som är lägre än 0,05.  
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5.5 Operationalisering 

Enligt Jacobsen (2017) handlar operationalisering i en kvantitativ studie 

om att konkretisera problemställningen så att den blir mätbar. I denna 

studie består problemställningen av två huvuddelar; rektors pedagogiska 

ledarskap och lärande organisationer. Den lärande organisationen mäts 

genom ett index utifrån Senges fem discipliner. Det pedagogiska ledar-

skapet mäts genom ett index som bland annat fångar upp aspekter kring 

rektorernas arbete med klassrumsobservationer och uppföljande samtal. 

Dessa fångas upp genom ett frågebatteri som utgör ett eget index. De in-

dex som skapats är följande: 

Indexvariabel Cronbach Alpha Frågor Items 

Rektors pedagogiska le-

darskap 

0,875 5. A-L 12 st 

Klassrumsobservationer 0,941 6. C-J + 7. A-C + 

8. A-H 

19 st 

Återkoppling/Feedback 0,971 9. A-F+10. A-E 11 st 

Rektors närvarande pe-

dagogiska ledarskap 

0,881 5. A-L+6A+9E 14 

Gemensamma visioner 0,793 11. A, B, C, E, F, 

G, H, J, K, L 

10 st 

Tankemodeller 0,856 12. A-G 7 st 

Teamlärande 0,752 13. A-J 10 st 

Systemtänkande 0,830 14. A-H 8 st 

Personligt mästerskap 0,748 15. A-F 6 st 

Lärande organisation 0,890 11. A, B, C, E, F, 

G, H, J, K, L +12. 

A-G+13.A-J+14. 

A-H+15. A-F 

41 st 

Dessa index har i analysen ställts mot varandra för att söka korrelationer 

mellan olika delar för att få svar på studiens frågeställningar. För att tyd-

liggöra och förklara denna operationalisering visualiseras den genom en 

operationaliseringskarta som du finner som bilaga 1. 

5.6 Kodningsförfarande och bortfallsanalys 

Kodningen av enkäten skedde inledningsvis genom att svarsalternativen 

gavs olika värden i programmet Survey and Report. Svarsalternativet in-

stämmer helt gavs högst värde medan alternativet instämmer inte alls gavs 

lägst värde. På de frågor som var av omvänd ordning vändes även värdena 

på svarsalternativen. Även de kategoriska frågornas svarsalternativ har 
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getts värden inför analyserna. Dessa värden har dock bara gjorts av sym-

bolisk karaktär för att jag själv skulle hålla ordning på de olika kategori-

erna i analyserna. Exempelvis hade kategorin rektor värde 1 medan kate-

gorin lärare hade värde 3. Detta betyder således inte att lärare har högre 

värde utan det är enbart för att hålla isär de olika kategorierna och hålla 

reda på vad som är vad när man exempelvis studerar ett cirkeldiagram 

över fördelningen av de olika yrkeskategorierna. 

Kodning inför analyserna har skett genom att skapa indexvariabler utifrån 

de förutbestämda faktorerna kring lärande organisationer och det peda-

gogiska ledarskapet. Dessa har kontrollerats genom Cronbach Alpha vil-

ket redovisas ytterligare i nästa kapitel. Kodning har även genomförts ge-

nom bortkodning av de som angett vet ej och de som ej svarat på någon 

fråga. Dessa gavs missing value 888 respektive 999. Denna bortkodning är 

en del av beräknandet av det interna bortfallet. Det externa bortfallet 

handlar om de respondenter som valt att inte besvara enkäten alls, vilket 

har kontrollerats och analyserats i den mån det varit möjligt. Detta redo-

visas mer utförligt i avsnitt 6.1. 

5.7 Validitet och reliabilitet 

Enligt Jacobsen (2017) handlar validitet om hur giltig studiens resultat är 

och om undersökningen faktiskt ger svar på det vi avser att undersöka. 

Det handlar på så vis även om hur väl resultatet motsvarar verkligheten 

och hur sanningsenligt det är. För att försöka nå en hög validitet har jag 

strävat efter att utforma min undersökning utifrån gällande teorier och 

tidigare forskning inom det område som jag själv avsett att undersöka. 

Detta har även varit viktigt för att inte låta undersökningen påverkas för 

mycket av mina tidigare erfarenheter och förförståelse på detta område.   

De index jag skapat för att mäta respondenternas skattning av det peda-

gogiska ledarskapet och förutsättningar att utvecklas som lärande organi-

sationer har därför tagit avstamp ur de teoretiska utgångspunkter som 

beskrivs i avsnitt 4. Dessa har testats genom Cronbach Alpha, vilket 

Jacobssen (2017) beskriver som ett sätt att testa reliabiliteten. Detta har 

redovisats kvantitativt i kapitel 5.5. Reliabiliteten handlar, enligt Jacobsen 

(2017) om tillförlitligheten i mätningen. Vid hög reliabilitet menar han att 

resultatet ska vara detsamma vid upprepade mätningar och oberoende av 

vem som utför testet. Både validiteten och reliabiliteten i resultatet är 

dock beroende av en hög svarsandel för att resultatet ska vara applicer-

bart på en större population (Ibid.).  
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5.8 Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer finns det fyra grundprinciper 

som forskare måste förhålla sig till. Dessa är informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2017). Enligt Jacobsen (2017) finns det dock även fler aspekter som jag 

som forskare måste ta hänsyn till innan jag påbörjar en undersökning. Det 

beror bland annat på studiens fokusområde, utformning, urval och syftet 

med undersökningen. De etiska ställningstaganden som jag var tvungen 

att göra inför denna studie var framförallt att informera deltagarna om 

deras frivillighet att delta. Detta är, enligt Jacobsen (2017), inte helt enkelt 

trots att det kan verka lätt för respondenterna att välja att svara eller inte 

svara på en enkät. I detta fall kände vissa respondenter till mig som skol-

politiker vilket kunde påverka deras upplevelse av frivillighet. Därför var 

jag noga med att informera att undersökningen enbart genomfördes inom 

ramen för mina studier. Det kan ändå vara så att de på grund av min poli-

tiska roll valde att avstå.  

På grund av min politiska roll var det viktigt, av etiska skäl, att hålla en 

distanserad roll i undersökningen. Även om Jacobsen (2017) uppmuntrar 

till studier av den egna verksamheten har jag strävat efter att hålla mig 

distanserad till studieobjektet för att inte påverka respondenterna eller 

resultatet. Jag har därför hållit mig till att enbart kontakta rektorerna via 

mejl och har endast skickat ut en påminnelse för att inte verka påstridig.  

Enligt Jacobsen (2017) kan studier av den egna verksamheten även på-

verka utformningen av studien. En fördel kan vara att det finns en god 

kännedom om verksamheten men samtidigt finns en risk att bli hem-

mablind och missa att ställa rätt frågor. För att komma ifrån denna risk 

och för att undvika att respondenterna skulle kunna tro att jag nyttjar min 

politiska roll så har jag utformat frågorna utifrån befintliga teorier och ti-

digare forskning. Däremot har jag kanske kunnat lyfta fram en tydligare 

bakgrundsbild kring denna studie tack vare mitt politiska arbete. Det jag 

lyft fram är dock sådan information som skulle kunna inhämtas om in-

formationen eftersöktes av någon som inte är lika insatt i detta. 

En annan aspekt att ta hänsyn till är, enligt Vetenskapsrådet (2017) att 

respondenterna kan delta anonymt. Jag som forskare har därför varit tyd-

lig med att jag inte kommer att kunna urskilja vem som har svarat vad och 

att resultatet kommer att presenteras på ett sådant sätt att deltagarna inte 

kan identifieras. Jag har inte frågat efter skolornas namn eftersom jag då 
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hade kunnat identifiera vem som är rektor. Anonymiteten har varit en vik-

tig aspekt i denna studie för att få respondenterna att svara öppet och är-

ligt. Därför har jag heller inte ställt frågor om kön på grund av den låga 

andelen manliga rektorer i kommunen. Jag hade då kunnat identifiera 

dessa enskilda respondenter. Därför valde jag att avstå från denna fråga. 

Jacobsen (2017) belyser även att respondenterna har rätt till fullständig 

information och det handlar framförallt om att de ska veta vad deras del-

tagande kan få för konsekvenser för dem och hur undersökningen kom-

mer att användas. Han menar själv att det i princip är omöjligt att ge helt 

fullständig information, och ibland även olämpligt att ge deltagarna det 

eftersom det kan påverka studiens resultat. Det jag gjorde var att skriva 

ett missiv där det tydligt framgick att undersökningen enbart kommer att 

användas för analyser inom ramen för denna studie. Däremot skrev jag 

även att studien kan vara intressant för andra att ta del av när uppsatsen 

publiceras. Därmed känner jag att jag har gjort vad jag kunnat för att ta 

hänsyn till de etiska aspekter som skulle kunna vara av betydelse för 

denna studie. 
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6 RESULTAT OCH ANALYS 

Kapitlet inleds med en redovisning av svarsandel, bortfall och hur fördel-

ningen blev inom de olika kategorierna yrke, erfarenhet och undervis-

ningsnivå. Därefter följer en resultatbeskrivning och univariat analys av 

de enskilda index som fångar upp skattningen av rektorernas pedagogiska 

ledarskap, klassrumsobservationerna, de återkopplande samtalen samt 

skolornas förutsättningar att utvecklas som lärande organisationer, sedan 

presenteras vilka samband och skillnader som identifierats mellan dessa 

index och de olika grupperna. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av studiens mest framträdande resultat. 

6.1 Svarsandel, bortfall och gruppfördelning 

Av det faktiska urvalet på 163 möjliga respondenter har 38 personer be-

svarat enkäten. Det innebär en svarsandel på 23% och ett externt bortfall 

på 77%. Eftersom jag inte haft möjlighet att kontrollera urvalet har jag ej 

haft möjlighet att genomföra en korrekt bortfallsanalys av det externa 

bortfallet. Säkerligen har  dock bortfallet påverkat resultatet. Om alla hade 

deltagit hade resultatet säkerligen sett annorlunda ut. Dock säger resulta-

tet ändå något om hur dessa 38 respondenter skattar det pedagogiska le-

darskapet och förutsättningarna att utveckla lärande organisationer. 

Utifrån det faktiska urvalet vet jag att det är 6 rektorer som inte har del-

tagit i undersökningen. Resten består av både lärare, fritidspedagoger el-

ler någon annan yrkeskategori. Det interna bortfallet är litet eftersom de 

flesta frågor var obligatoriska. De frågor som ej besvarades är framförallt 

de som handlat om annat, där respondenterna haft möjlighet att utveckla 

sitt svar genom en fritextruta. Utifrån den låga svarandelen har det ej varit 

relevant att genomföra någon bortfallsanalys av det interna bortfallet. 

Av de 38 respondenter som besvarade enkäten blev fördelningen mellan 

yrkeskategorierna följande: Rektor 13,2% (5 personer), Fritidspedagog 

5,3% (2 personer), Lärare 79% (30 personer), Annat 2,6% (1 person). Det 

innebär att en övervägande del av respondenterna är lärare.  

Fördelningen över vilken årskurs som lärarna undervisar inom blev föl-

jande: Åk1-3=30%, Åk4-6=30%, Åk 7–9=36,7%, Förskoleklass=3,3%. Om 

man då bortser från den person som arbetar i förskoleklass så är det en 

relativt jämn fördelning mellan de övriga undervisningsnivåerna. På 

denna fråga var det 30 av 38 respondenter som svarade.  
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Erfarenheten inom yrket fördelade sig enligt följande: 0-1år= 5,3%, 2–5 

år=13,2%, 6–10 år: 71%, mer än 10 år=10,5%. Inom denna grupp ligger 

tyngdpunkten på de som arbetat mellan 6–10 år, vilket gör att gruppen är 

snedfördelad. Det går även att dela in dessa i enbart två delar och kalla 

dem för låg erfarenhet och hög erfarenhet. Då ser vi att 18,4% arbetat 

inom yrket 0–5 år medan hela 81,5% arbetat 6-mer än 10 år i yrket. Såle-

des är övervägande delen av respondenterna erfarna i skolans verksam-

het. Dock hade 63,2% enbart arbetat 0–5 år på den nuvarande skolan me-

dan 36,8% arbetat 6-mer än 10 år på skolan. 

6.2 Primär analys och skapande av index 

I följande resultat redovisar jag den procent av respondenterna som in-

stämmer helt eller delvis genom att föra samman dessa två svarsalternativ 

och benämna dem som instämmer. Detta innebär att den resterande pro-

cent svarat att de inte instämmer alls eller nog inte. På de frågor som re-

spondenterna angett vet ej presenteras den andelen separat. I resultatet 

presenteras främst de frågor som har fått högst skattning, alltså där de 

flesta respondenter instämmer. Resultat är här indelat i de teman som en-

käten bygger på, alltså det pedagogiska ledarskapet, verksamhetsobser-

vationer och feedback samt skolan som lärande organisation.  

6.2.1 Låg skattning av det pedagogiska ledarskapet 

På frågorna om rektors pedagogiska ledarskap var det flest (15,8%) som 

instämde att rektor på deras skola bidrar till att lärarnas lärande, utifrån 

vardagsarbetet, tas tillvara. Därefter var det 13,2% som instämde att rek-

tor ofta framhåller skolans uppdrag till exempel genom att samtala om lä-

roplanen och att rektor framför egna argument i pedagogiska frågor. 

10,5% instämde att rektor är bra på att förmedla sina egna intentioner 

med skolans arbete och att rektor påverkar lärares syn på uppdraget som 

lärare. 

Övriga frågor var det endast 7,9% eller lägre som instämde kring. Dessa 

handlade om att rektor deltar aktivt i diskussioner som rör skolans peda-

gogiska visioner, att rektor är intresserad av hur lärare ser på skolans 

uppdrag och hur de vill arbeta för att stötta elevernas lärande. Någon en-

staka respondent instämde att rektor på skolan har höga förväntningar på 

lärarna vad gäller att leda elevernas lärande, att rektor är öppen för på-

verkan vad gäller skolans pedagogiska arbete och att rektor har en syn på 

önskvärd pedagogisk utveckling för skolan, som stämmer överens med lä-

rarnas egna uppfattning. 
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Samtliga frågor kring det pedagogiska ledarskapet fylldes i av både peda-

goger och rektorer. Rektorerna svarade utifrån hur de själva skattade sitt 

ledarskap. Resultatet visar på en sammantaget låg skattning av rektors 

pedagogiska ledarskap eftersom de flesta svarat att de inte instämmer alls 

eller nog inte på alla dessa frågor. En jämförelse mellan grupperna visar 

att den låga skattningen görs av både pedagogerna och av rektorerna 

själva. På två av frågorna var det 5,3% som svarade vet ej, vilket indikerar 

att det inte handlar om att respondenterna saknar kunskap om frågorna i 

sig. Det finns ett internt bortfall på 2,6% på några av dessa frågor. 

6.2.2 Sammansatt index – pedagogiskt ledarskap 

Frågebatteriet kring rektors pedagogiska ledarskap (fråga 5 A-L) sattes 

samman till ett index med ett Cronbach Alpha värde på 0,875 vilket bety-

der att variablerna korrelerar med varandra och kan sättas samman. De 

bildar därmed index pedagogiskt ledarskap. Detta index har ett medel-

värde på 1,63 och medianvärde på 1,58. Spridningsmåttet (standardavvi-

kelsen) visar ett värde på 0,508. Detta index är någorlunda normalförde-

lad. Dessa variabler avser fånga upp det som forskningen lyfter fram som 

viktiga aspekter i det pedagogiska ledarskapet.  

6.2.3 Verksamhetsobservationer genomförs ibland men 
sällan av rektor 

På frågorna om observationerna så instämde endast 13,2% att de genom-

förs av skolans rektor och på initiativ av rektor medan 39,5% angav att 

observationer genomförs av lärare eller andra pedagoger. 32% instämde 

att observationerna efterfrågas av pedagogerna. 13,2% instämde att ob-

servationerna bidrar till att utveckla undervisningen samtidigt som 

10,5% svarade vet ej på den frågan. Det var inte någon som instämde att 

observationerna på deras skola bidrar till egen utveckling, varken person-

ligt eller professionellt.   

På frågorna om vilket fokus som observationerna har svarade de flesta 

(15,8%) att de genomförs med fokus på hur väl läraren lyckas genomföra 

sin undervisning.  10,5% svarade att fokus ligger på vilka strategier lära-

ren har använt i sin undervisning eller hur väl läraren har styrt sin under-

visning mot målen. Den sista frågan handlade om observationerna lägger 

fokus på något annat. På det instämde 10,5% medan 73,7% svarade vet ej 

på just den frågan. De som nyttjade möjligheten att själva beskriva vad 

observationerna lägger fokus på gjorde det så här: 
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- Fokus på elevers inflytande och hur pedagoger främjar det. Fokus på hur 
pedagogen ser till att alla elever har förstått uppgifter och mål. 

- Utgår från Kunskap i fokus och Dylan Williams fem nyckelstrategier som 
förstelärare driver ett kontinuerligt arbete kring med skolans alla lärare. 

- Hur läraren agerar i klassrummet. 

- Vi har använt en mall som täcker in det mesta då det kommer till 
undervisningens kvalitet. 

- Jag har inte upplevt några klassrumsobservationer alls än på den här 
skolan. 

På frågorna om syftet med observationerna instämde flest respondenter 

(7,9%) att syftet med är att studera hur läraren aktiverar elever i behov 

av särskilt stöd. 5,3% angav att syftet är att studera lärarens engagemang 

i elevernas lärande. Lika många instämde att det handlar om lärarens sätt 

att utmana elevernas tänkande och agerande.  2,6 angav att syftet är att 

studera lärarens relation till sina elever, lärarens förväntningar på ele-

verna eller hur läraren säkerställer att eleverna känner till de mål som är 

aktuella. Det var inte någon som instämde att syftet handlar om lärarens 

återkoppling till eleverna eller hur läraren stimulerar alla elever till lä-

rande. Mellan 10,5–13,2% svarade vet ej på dessa frågor vilket visar att 

det sammantaget är fler som saknar kännedom om syftet med observat-

ionerna än de som tycks ha en uppfattning om syftet.  

Inför vidare analyser skapade jag ett index av alla frågor, förutom de två 

första, som berör verksamhetsobservationerna. Detta bildade observat-

ionsindex (OBS) med ett Cronbach Alpha värde på 0,942 vilket visar på hög 

korrelation mellan dessa variabler. Detta index har ett medelvärde på 1,94 

och median på 1,69 och spridningsmåttet (standardavvikelsen) på 0,84. 

Detta indikerar att detta index inte är normalfördelad vilket gör att jag i 

vidare analyser måste använda mig av icke-parametriska test. 

6.2.4 Återkoppling kan bidra till utveckling 

På frågorna om återkoppling och feedback instämde 15,8% att de åter-

kopplande samtalen bidrar till att förbättra undervisningen på deras 

skola. 7,9% instämde att återkopplingen engagerar till självgranskning av 

undervisningen. På de frågor som handlade specifikt om den återkoppling 

som ges av just skolans rektor instämde endast 5,3% på vardera kategorin 

om att återkopplingen kan betraktas som tydlig, målinriktad, framåtsyf-

tande, konstruktiv, beskrivande. Ingen av rektorerna instämde på något 

sätt i dessa alternativ. Sammantaget svarade 15,8–21,1% vet ej på alla de 
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frågor som rörde de återkopplande samtalen. Detta visar att de respon-

denter som svarat saknar erfarenhet eller kunskap om de samtal som ska 

genomföras efter en genomförd klassrumsobservation. 

Frågorna om återkopplande samtal har i analysarbetet samlats ihop till 

index Feedback (FB), vilket har ett medelvärde på 2,31 och medianvärde 

på 1,95. Spridningsmåttet (standardavvikelsen) visar ett värde på 1,30, 

vilket sammantaget visar att detta index inte är normalfördelad.  

6.2.5 Lärande organisation under utveckling 

Gemensamma visioner: 

Detta frågebatteri inleddes med en skrivelse i enkäten om att frågorna 

bara skulle besvaras om respondenten bedömde att det fanns en gemen-

sam vision på skolan. Hela 21,1% valde att inte besvara dessa och nästan 

lika många svarade vet ej på samtliga frågor. Av de som besvarade frå-

gorna så instämde ca 40% att skolans vision har arbetats fram på initiativ 

av rektor. Lika många angav att visionen på deras skola är ett resultat av 

intensiva diskussioner på skolan. Ett fåtal respondenter instämde båda 

dessa alternativ. Ca 25% instämde att skolans vision ofta framhålls av sko-

lans rektor och att visionen används som utgångspunkt när de planerar 

sitt arbete. Något färre angav att visionen används som utgångspunkt när 

de utvärderar sitt arbete. Ca 13% instämde att skolans vision påverkar 

deras dagliga arbete och att visionen känns sporrande.  

Tankemodeller: 

50% instämde att de på deras skola uppmuntras att (inom skolan) tala om 

det som de har lyckats bra med. 34,2% instämde att det råder en gemen-

sam uppfattning på deras skola om hur de som pedagoger bör undervisa. 

28,9% instämde att det, på deras skola, finns en anda som uppmuntrar 

lärare att variera upplägget av undervisningen. 15,8% instämde att de 

uppmuntras att (inom skolan) tala om oenigheter eller konflikter. 13,2% 

instämde att de på skolan uppmuntras att (inom skolan) tala om andra 

alternativa sätt att arbeta än dem som förekommer på skolan och att de 

på skolan diskuterar olika perspektiv och synsätt med varandra.  

Teamlärande: 

Dessa frågor ställdes för att undersöka skolornas förutsättningar att ha 

dialog och lära tillsammans. På dessa frågor instämde 50% att de på deras 

skola undersöker, kritiskt, olika undervisningssätt. 28,9% instämde att 

det på deras skola finns en god dialog mellan arbetslagen och mellan skola 
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och fritidshem. Samtidigt svarade 28,9% vet ej på dessa två frågor. 23,7% 

instämde att pedagogerna ofta för samtal med varandra för att fördjupa 

förståelsen av läraruppdraget, så som det beskrivs i läroplanen. 23,7% 

uppgav att de på deras skola ofta talar om vad de kan lära sig av, utifrån 

det som sker i vardagsarbetet. 18,4% angav att de på skolan diskuterar 

problem och dilemman tills de når samsyn. 15,8% instämde att det på de-

ras skola finns möjlighet att reflektera över dilemman ur den dagliga verk-

samheten tillsammans med andra.  

Systemtänkande: 

Dessa frågor handlar sammantagen om det finns något system på sko-

lorna för att bygga upp en gemensam helhetsbild. På frågorna om system-

tänkande svarade 36,8% att de instämde att lärdomar om lärande och 

undervisning, som visat sig vara hållbara, dokumenteras på deras skola. 

55,3% instämde att lärdomarna sammanställs till en för skolan gemensam 

kunskapsbank om lärande och undervisning. 21,1% instämde att det på 

deras skola finns strukturer för att ta till vara enskildas idéer och initiativ. 

Lika många uppger att det på deras skola finns system för att sprida kun-

skaper och lärdomar genom hela organisationen. 10,5% instämde att det 

finns en god förståelse för skolans organisationsstruktur. Endast två per-

soner instämde att de på deras skola är medvetna om hur deras egna kun-

skaper kan bidra i skolans verksamhet och endast en person instämde att 

hen har en tydlig bild av min egen roll inom verksamheten. Denna fråga 

hänger delvis samman med personligt mästerskap. 

Personligt mästerskap: 

Dessa frågor ställdes för att fånga upp hur respondenterna skattar sina 

möjligheter att utvecklas som individer i skolan som lärande organisation. 

15,8% instämde att de på deras skola uppmuntras till personlig utveckl-

ing. 13,2% instämde att de utifrån den roll de arbetar i har möjlighet att 

påverka verksamheten.10,5% uppgav att de ser positivt på utveckling 

inom sitt arbete och lika många känner en nyfikenhet och en kreativitet 

inför sina arbetsuppgifter. Endast 5,3% uppger att de stimuleras att ut-

veckla en egen vision som går i linje med skolans vision.  Mellan 10,5–

13,2% svarade vet ej på dessa frågor. 

6.2.6 Sammansatt index - Lärande organisationer (LO) 

För vidare analyser av den totala bilden av skolan som lärande organisat-

ion, sattes först variablerna inom vardera av de ovanståendedisciplinerna 

samman till separata index, sedan beräknades medelvärdet för dessa. 
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Gemensam vision (GV): Medel= 1,98. Median= 1,95. Spridning= 0,53.  

Tankemodeller (TM): Medel=1,86. Median= 1,64. Spridning = 0,58. 

Teamlärande (TL): Medel= 2,23. Median= 2,28. Spridning= 0,53. 

Systemtänkande (ST): Medel= 1,95. Median= 1,87. Spridning= 0,58. 

Personligt mästerskap (PM): Medel= 1,63. Median= 1,75. Spridning= 

0,47. 

Detta visar att den gemensamma skattningen av de olika disciplinerna ger 

högst värde på det område som handlar om teamlärande. Den lägsta skatt-

ningen görs kring de yrkesverksammas möjlighet till personligt mäster-

skap. 

Dessa variabler sattes samman till en sammansatt indexvariabel (LO) som 

har ett medelvärde på 1,89 och median på 1,86 och spridningsmåttet 

(standardavvikelsen) på 0,37. Detta index är inte normalfördelad. Detta 

tillsammans med ett Cronbach Alpha-värde på 0,890 visar att lärarna och 

rektorerna som besvarat enkäten skattar att det finns vissa förutsätt-

ningar för att utveckla skolorna som lärande organisationer samtidigt 

som de univariata analyserna av de olika variablerna visar att det finns en 

hel del utvecklingsområden för att nå detta mål. 

6.3 Observerade samband mellan pedagogiskt ledar-

skap och lärande organisationer. 

Utifrån min inledande frågeställning har jag undersökt om det fanns sam-

band mellan skattningen av det pedagogiska ledarskapet och skattningen 

av förutsättningarna att utvecklas som lärande organisation. För att be-

svara denna frågeställning ville jag dock först reda ut om det fanns några 

samband mellan skattningen av rektorernas pedagogiska ledarskap och 

deras arbete med klassrumsobservationer och återkopplande samband. 

Därför börjar jag med att beskriva detta analysarbete och de resultat jag 

funnit genom detta. 

I den första inledande analysen testade jag om det fanns samband mellan 

pedagogiskt ledarskapsindex (Fråga 5 A – L) och fråga 6A+ 9E. Dessa frågor 

handlar om att rektor genomför lektionsobservationer och ger återkopp-

ling som bidrar till att utveckla undervisningen. Genom Spearman´s icke-

parametriska rangkorrelationstest fann jag ett medelstarkt positivt sam-

band mellan rektors klassrumsobservationer och pedagogiskt ledarskap 
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(r = 0,550, N=38, p= 0,000). Genom samma test fann jag ett starkare sam-

band mellan rektors pedagogiska ledarskap och återkoppling som bidrar 

till att utveckla undervisningen (r = 0,705, N=38, p= 0,000). Detta visar att 

det finns en korrelation mellan dessa variabler. 

Efter dessa tester genomförde jag ett reliabilitetstest för att se om det 

fanns en poäng i att lägga till fråga 6A och 9E till mitt index för pedagogiskt 

ledarskap. Detta gav ett positivt resultat vilket gjorde att jag skapade ett 

närvarande-pedagogiskt-ledarskapsindex (NPL) med ett Cronbach Alpha-

värde på 0,881, vilket betyder ett högre värde än mitt ursprungliga index.  

När jag sen gick vidare för att söka svar på min frågeställning genomför-

des Spearman´s Rho – test mellan mitt NPL-index och Lärandeorganisat-

ionsindex (LO). Detta visade att det fanns ett medelstarkt samband mellan 

dessa variabler (r = 0,651, N=38, p= 0,000). Dock visade Spearman´s Rho 

ett starkare samband när LO-index testas mot det ursprungliga ledar-

skapsindexet (r = 0,662, N=38, p= 0,000). Detta kan då tolkas som att rek-

tors mer närvarande ledarskap inte bidrar till utvecklandet av lärande or-

ganisationer. Dock är skillnaden liten och enligt  Djurfeldt m.fl. (2010) är  

validiteten i icke-parametriska test inte alltid lika stark som i paramet-

riska test.  

För att se om det även fanns ett samband mellan lektionsobservationerna 

generellt samt de återkopplande samtalen och lärandeorganisationsindex 

genomförde jag först ett korrelationstest av hela observationsindexet 

(OBS) mot LO-index vilket gav ett värde på Spearman 0,768 med statistisk 

signifikans på 0,001. Detta visar på en medelstark korrelation. Korrelat-

ionstestet mellan Feedback-index (FB) och LO gav också ett medelstarkt 

sambandsvärde (r = 0,764, N=38, p= 0,001). Genom att slå ihop OBS+FB 

till ett sammansatt index och testa detta mot LO med hjälp av Spearman´s 

Rho resulterade detta i ett värde på 0,634, vilket visar på ett visst sam-

band. Detta visar även att det finns ett starkare samband mellan dessa de-

lar när det vi tittar på återkoppling och observationer generellt och inte 

enbart om det genomförs av rektor.  

För att utveckla denna sambandsanalys ytterligare testade jag att genom-

föra en linjär regressionsanalys med pedagogiskt ledarskapsindex som 

oberoende variabel och lärande organisationsindex som beroende varia-

bel. Detta gav ett Adjusted R Square på 44,8% och med en signifikant koef-

ficient på 0,0001. Detta skulle därmed kunna tolkas som att det pedago-

giska ledarskapet har en viss effekt på utvecklandet av lärande organisat-
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ioner och att vi skulle kunna öka utvecklingen med hjälp av ett utökat pe-

dagogiskt ledarskap.  Dock vet vi, utifrån den låga svarsandelen, att det är 

svårt att göra några sådana antaganden. Däremot visar dock ovanstående 

tester och analyser att det skulle kunna vara relevant att undersöka mot-

svarande samband i en större population. 

6.4 Gruppskillnader inom index 

För att besvara frågeställningen kring vilka skillnader som finns i skatt-

ningen av det pedagogiska ledarskapet och lärande organisationer, bero-

ende på yrkeskategori samt arbetslivserfarenhet och undervisningsnivå 

har jag genomfört icke-parametriska test. Enligt Jacobsen (2017) bör så-

dana test användas om grupperna är snedfördelade, vilket samtliga 

grupper är. Därför har jag använt ett så kallat H-test för att söka efter 

skillnader. Skillnaderna presenteras här genom tester av respektive om-

råde där varje del sammanfattas med en kort analys. 

6.4.1 Pedagogiskt ledarskap 

För att undersöka skillnader i skattningen av det pedagogiska ledarskapet 

genomfördes ett icke-parametriskt KurskalWallis-test. Jag fick då fram 

följande: χ2 (2, N =38) = 6,36, p =0,095. Detta visar att det i skattningen av 

det pedagogiska ledarskapet finns en svag signifikant skillnad mellan yr-

kesgrupperna och skattningen av rektors pedagogiska ledarskap. Medel-

värdet ligger mellan 18,0–38,0 där skattningen är lägre bland lärare och 

rektorer medan den är högre bland fritidspedagogerna. 

Skattningen mellan de olika undervisningsnivåerna visar att det inte finns 

någon signifikant skillnad: χ2 (2, N =30) = 1,81, p =0,612. Skattningen be-

roende på yrkeserfarenhet visar inte heller på någon signifikant skillnad: 

χ2 (2, N =38) = 1,309, p =0,727. Skattningen beroende på hur länge re-

spondenten arbetat på den aktuella skolan visar inte heller på någon sig-

nifikant skillnad: χ2 (2, N =38) = 2,66, p =0,447. Sammantaget ser vi att 

detta underlag inte visar på några signifikanta skillnader i skattningen av 

det pedagogiska ledarskapet mellan de olika grupperna förutom mellan 

pedagoger och rektorer. Denna skillnad är dock svag. 

6.4.2 Observationer och återkopplande samtal 

Ett Kruskal Wallis-test mellan observationsindex och yrkeskategorierna 

visade att det fanns en svag signifikant skillnad: χ2 (2, N=38) =4,83, 

p=0,184. Medelvärdet låg mellan 18,3–34,0. Medelvärdet bland både lä-

rare och rektorer låg på ca 18 vilket pekar på en viss samsyn. Samma test 
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mellan observationer och undervisningsnivå visade att χ2 (2, N=38) 

=3,80, p=0,284. Medelvärdet låg mellan 11,4 och 20,0 där skattningen av 

observationerna var högre i de lägre årskurserna och minskade högre upp 

i årskurserna. Med statistiska mått var det dock endast en mycket svag 

signifikant skillnad. Skattningen av observationerna beroende på yrkes-

erfarenhet visade inte på någon skillnad: χ2 (2, N=38) =1,43, p =0,698. 

Medelvärdet låg mellan 16,5–25,0 där de med högre erfarenhet skattade 

observationerna lägre än de med låg erfarenhet. 

Kruskal Wallis-test mellan återkopplande samtal och yrkeskategori vi-

sade en svag signifikant skillnad: χ2 (2, N =38) = 6,62, p =0,085. Medelvär-

det för skattningen av de återkopplande samtalen ligger på 17,6 – 36,5 där 

värdet varierar utan logisk rangordning mellan de olika yrkeskategori-

erna. Det fanns dock ingen som helst skillnad i skattningen av återkopp-

ling beroende på undervisningsnivå: χ2 (2, N =30) = 0,58, p =0,901. Me‐

delvärdet låg mellan 15,0 och 17,0 vilket visar på en samsyn mellan under-

visningsnivåerna. Skattningen skiljde sig inte signifikant beroende på yr-

keserfarenhet: χ2 (2, N =38) = 1,644, p =0,649. Medelvärdet låg mellan 

13,2 – 23,5 men det fanns ingen rangordnande skillnad beroende på hur 

länge respondenten arbetat inom yrket. 

Genom närmare analyser kring gruppskillnader på vissa utvalda frågor 

kring observation och återkoppling visade det sig att det inte var någon av 

rektorerna som instämde att observationer genomförs på deras skola, 

varken av andra pedagoger eller av dem själva. Samtidigt instämde 13% 

av pedagogerna att rektor på deras skola genomför observationer. ca 30% 

av pedagogerna instämde att observationerna efterfrågas av pedagogerna 

på skolan samtidigt som inte någon av rektorerna instämde i detta.  

Vad gäller de återkopplande samtalen var det inte någon av rektorerna 

som instämde i något påstående kring dessa. Detta innebär att synen på 

återkoppling skiljer sig mellan rektorer och pedagoger eftersom några av 

pedagogerna ändå ansåg att återkopplingen kunde bidra till utveckling. 

Skattningen av observationerna och de återkopplande samtalen skiljer sig 

dock inte åt när jämförelser görs mellan de olika undervisningsnivåerna 

eller beroende på yrkeserfarenhet.  

6.4.3 Lärande organisationer 

Genom Kruskal Wallis-test av skattningen av lärandeorganisationsindex 

(LO) beroende på yrkeskategori visade det sig att det inte fanns någon sig-

nifikant skillnad: χ2 (2, N =38) = 1,215, p =0,545. Medelvärdet låg mellan 
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11,6–15,5 där rektorer och fritidspedagoger hade högre skattning än lä-

rarna. Skattningen beroende på undervisningsnivå visar inte heller på nå-

gon signifikant skillnad: χ2 (2, N =38) = 1,215, p =0,545. Medelvärdet låg 

mellan 8,7–9,9. Det fanns heller inte någon signifikant skillnad i skatt-

ningen beroende på erfarenhet i yrket: χ2 (2, N =38) = 2,347, p =0,504. 

Medelvärdet låg mellan 10,7–14. 

Det fanns således inga signifikanta skillnader i skattningen av skolornas 

förutsättningar att utvecklas som lärande organisationer. Detta kontrolle-

rades även genom separata independent t-test (two-tailed) mellan de bä-

rande delarna – visioner, teamlärande, systemtänkande, personligt mäs-

terskap och tankemodeller mot de olika grupperna. Testerna visade P- 

värden på mellan 0,281 – 0,502. Detta visar att det heller inte fanns några 

signifikanta gruppskillnader mellan dessa delar heller. Även genom dessa 

test visade dock resultaten att teamlärande är den disciplin som får högst 

P-värde. 

Sammanfattningsvis visade testerna inte på några signifikanta gruppskill-

nader förutom när det gällde skattningen av observationerna och åter-

kopplingen. Där visade testerna att det fanns en viss skillnad i skattningen 

mellan pedagoger och rektorer. Skillnaderna är dock svaga.   
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7 DISKUSSION 

Detta avslutande diskussionsavsnitt inleds med en summering av resulta-

tet i relation till uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter diskuteras 

relationen mellan resultat, teorin och tidigare forskning, sedan diskuteras 

relationen mellan resultat och metod. Slutligen diskuteras slutsatser och 

implikationer för vidare forskning. 

7.1 summering av resultatet i relation till uppsatsens 

syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var bland annat att bidra med kunskap om rekto-

rers pedagogiska ledarskap och huruvida detta kan utvecklas genom 

bland annat klassrumsobservationer och återkopplande samtal. Det var 

dock ingen av de deltagande rektorerna som instämde att de på deras 

skola genomför kontinuerliga lektionsobservationer. Ingen av dem in-

stämde att observationer efterfrågas av pedagogerna. Samtidigt menade 

ca 30% av pedagogerna att pedagogerna på deras skola gör det. Skatt-

ningen av de återkopplande samtalen gav egentligen ingen information av 

att de genomförs eller vad de skulle syfta till. Sammantaget visar resulta-

tet att lektionsobservationerna sällan genomförs i syfte att utveckla rek-

tors pedagogiska ledarskap utan att det snarare används som verktyg för 

det kollegiala lärandet. Detta visas genom att det är fler respondenter som 

anger att observationerna utförs av någon annan än att de utförs av sko-

lans rektor.  

Det tycks inte heller vara så att observationerna återkopplas på ett sådant 

sätt att de skulle kunna bidra till det pedagogiska ledarskapet. Resultatet 

på frågorna kring observationerna gjorde att jag fick backa tillbaka till de 

frågor som var avsedda för att undersöka rektors pedagogiska ledarskap 

och enbart använda dessa i mina vidare sambandsanalyser eftersom yt-

terligare ett syfte med denna studie var att undersöka hur detta kan på-

verka utvecklandet av lärande organisationer.  

Resultatet visar att lärare och rektorer har en relativt samstämmig bild av 

skolornas förutsättningar att utvecklas som lärande organisationer. Ty-

värr är den bilden inte särskilt positiv då både lärare och rektorer skattar 

frågorna kring lärande organisationer relativt lågt. Däremot gör de sam-

mantaget en högre skattning av detta område än kring det pedagogiska 
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ledarskapet. Sammanfattningsvis skattar både rektorer och lärare rekto-

rernas pedagogiska ledarskap väldigt lågt. 

De analyser som genomfördes kring skillnader i skattningarna gav inget 

tydligt resultat när jag tittade efter skillnader som kunde bero på yrkes-

kategori, arbetslivserfarenhet eller undervisningsnivå. Resultatet kan 

dock ses som positivt då det visar på en samsyn kring dessa aspekter inom 

dessa skolor. Resultatet kan samtidigt bero på den låga svarsandelen så 

vid en högre svarsprocent hade kanske skillnaderna ökat. Uppsatsens frå-

geställningar på denna punkt hade således fått ett tydligare svar om svars-

andelen varit högre. 

De samband som analyserats mellan skattningen av det pedagogiska le-

darskapet och skattningen av förutsättningar att utvecklas som lärande 

organisation visar att det finns ett visst samband mellan dessa faktorer. 

Dock är det svårt att, utifrån detta underlag, dra några slutsatser om detta 

samband eller göra några som helst generaliseringar utifrån detta. Utifrån 

den låga svarsandelen går det bara att ana vissa tendenser men det går 

inte att befästa dem med något reliabelt värde. 

7.2 Resultatdiskussion 

Det som forskningen beskriver är att lärande organisationer bygger på or-

ganisationernas vilja och strävan efter att utvecklas och förändras (Scherp 

& Scherp, 2007). Det handlar om ett helhetstänk där alla gemensamt strä-

var mot samma mål och visioner (Senge, 2006). Utifrån resultatet så finns 

det en antydan till samband mellan den teoretiska definitionen av den lä-

rande organisationen och den faktiska skattningen av skolornas förutsätt-

ningar att utveckla en sådan. Det resultatet visar är dock att varken lärare 

eller rektorer skattar deras förutsättningar att utveckla lärande organi-

sationer särskilt högt. En möjlig orsak till detta skulle kunna vara den låga 

skattningen av det pedagogiska ledarskapet. I den forskning som lyfts 

fram i denna studie framkommer det tydligt att rektors pedagogiska le-

darskap är en viktig framgångsfaktor för skolornas utvecklingsarbete. Om 

detta ledarskap inte upplevs som tillräckligt starkt så minskar det kanske 

skolornas förutsättningar att utvecklas som lärande organisationer. 

Resultatet pekar till viss del på det som Scherp (2002) anger, att observat-

ioner efterfrågas av pedagogerna. Åtminstone anges detta av 30%. Resul-

tatet visar ingen skillnad i skattningen beroende på arbetslivserfarenhet 

men det vore intressant att se om denna procent skulle höjas om fler re-

spondenter tillhörde gruppen med lägre yrkeserfarenhet.  
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En annan reflektion är även om upplevelsen av det pedagogiska ledar-

skapet skulle öka om de efterfrågade observationerna faktiskt genomför-

des. Utifrån det systemteoretiska perspektivet skulle vi här kunna anta 

det utifrån idén och cirkularitet och om aktiviteternas ömsesidiga påver-

kan. Hörnqvist, Maj-Lis (2014) lyfter verkligen fram betydelsen av obser-

vationer och att dessa är viktiga för att skaffa fram den förstahandsin-

formation som hon menar att rektorer måste bli bättre på att skaffa sig. 

Resultatet från denna undersökning står dock inte för någon absolut san-

ning och det är viktigt att komma ihåg att det endast är 38 personer som 

deltagit i studien och att det, utifrån resultatet, inte att göra några genera-

liseringar utifrån resultatet. 

Teorin om skolan som lärande organisation har i denna studie varit väg-

ledande för de frågor jag sökt svar på. Ur denna teori växer det fram en 

bild över vad det är skolan har att sträva mot och vad det skulle kunna ge 

tillbaka ur ett helhetsperspektiv. Resultatet visar att förutsättningarna för 

att utveckla lärande organisationer skattas lågt. Resultatet hade säkerli-

gen sett annorlunda ut om initieringen av kunskap i fokus förankrats i en 

gemensam vision om att bygga upp lärande organisationer och att det ge-

nom implementeringen byggts upp en gemensam bild över vad denna vis-

ion skulle innebära på respektive skola. Resultatet antyder dock att detta 

inte gjorts. Den gemensamma visionen är inget som lyfts fram genom re-

spondenternas skattning, varken genom frågorna om lärande organisat-

ion eller om det pedagogiska ledarskapet. På den fråga som handlade om 

huruvida rektor deltar aktivt i diskussioner som rör skolans pedagogiska 

visioner, var det bara två personer som instämde. Problemet med denna 

fråga är dock att fokus kan hamna på ordet aktivt. Det skulle kunna vara 

så att de instämmer att rektor deltar i dessa diskussioner, men om rektor 

inte deltar aktivt så blir det antagligen en annan bedömning. 

Resultatet kring det pedagogiska ledarskapet visar att det som skattas 

högst är det som Senge (1995) beskriver som systemtänkande, att lärdo-

mar tas tillvara. Tillsammans med frågorna om just systemtänkande ser 

vi även att vissa respondenter även uppger att lärdomarna samlas i en ge-

mensam kunskapsbank. Detta kan kopplas till de aspekterna som lyfts 

fram näst mest kring det pedagogiska ledarskapet, att rektor ofta framhål-

ler skolans uppdrag och att rektor framför egna argument i pedagogiska 

frågor. Dessa aspekter framhävs även av Day m.fl. (2016) samt Törnsén 

(2009). I deras forskning tar de upp vikten av att först kartlägga skolans 

behov och sedan ta ledartröjan och använda sig av den kunskapen för att 

leda skolan framåt mot läroplanens mål. De aspekter som respondenterna 
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lyfter fram skulle kunna ses som att det pedagogiska ledarskapet bidrar 

till systemtänkande. Denna koppling är dock enbart hypotetisk men skulle 

kunna undersökas vidare. 

Senge (1995) beskriver systemtänkandet som en bärande del i en lärande 

organisation. Jag skulle dock, utifrån resultatet av frågorna som handlade 

om skolan som lärande organisation, vilja säga att teamlärandet är det 

som framträder som starkast. Det skulle ur denna aspekt kunna betraktas 

som att det är skolornas styrka men att de, för att nå målet som lärande 

organisation, behöver arbeta mer kring exempelvis skolans vision och att 

bygga upp en samsyn kring denna. Enligt Kurland m.fl. (2010) är det en 

viktig framgångsfaktor. Det påtalas även av Hörnqvist, Maj-Lis (2014) 

som menar att en tydlig målbild, tillsammans med höga förväntningar är 

viktiga aspekter för det gemensamma utvecklingsarbetet. Tyvärr skattas 

de gemensamma visionerna lågt av respondenterna i denna undersök-

ning. Dock går det inte att göra några generaliseringar utifrån detta men 

det säger ändå något om hur just dessa respondenter uppfattar det. 

En egen reflektion kring den låga skattningen, av förutsättningarna att ut-

veckla lärande organisationer, är att det skulle kunna hänga samman men 

den låga skattningen av det pedagogiska ledarskapet. Det skulle då kunna 

vara så att det går att dra slutsatsen att den låga skattningen av rektors 

pedagogiska ledarskap beror på bristen av närvarande pedagogiskt ledar-

skap. Detta är dock enbart en hypotetisk slutsats, men samtidigt är detta 

en slutsats som antagligen gjordes inför initieringen av kunskap i fokus ef-

tersom det fanns en ambition att det pedagogiska ledarskapet skulle ut-

vecklas som ett led i att utveckla lärande organisationer.  

Som en sista hypotetisk slutsats skulle man då även kunna tänka sig att 

förutsättningarna att utveckla lärande organisationer minskar om sko-

lorna saknar ett närvarande pedagogiskt ledarskap. Men som jag påtalat 

tidigare handlar detta enbart om svaga indikationer. Dock skulle dessa in-

dikationer kunna bidra med kunskap inför vidare forskning och skulle 

kanske även kunna användas för reflektioner i yrkespraktiken. 

7.3 Metoddiskussion 

Metoden som användes för denna studie innehåller både fördelar och 

nackdelar. Fördelarna är att metoden möjliggör kvantitet och statistiska 

analyser. Dock är metoden känslig för bortfall. Denna studie visar tyvärr 

på ett stort bortfall och att konsekvenserna då blir bristfälliga analyser. En 

påverkansfaktor kring bortfallet beror med stor sannolikhet på att jag 
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själv inte har kunnat skicka ut enkäten direkt till pedagogerna. All mejl-

korrespondens har skett via rektorerna som var de som avgjorde om de-

ras skolor skulle delta i undersökningen. Problemet har då varit att det 

skett en fördröjning mellan att jag mejlat rektorerna och att de skickat vi-

dare enkät och påminnelse. Dessutom vet jag att många skolor fick för-

frågningar från andra enkätundersökningar samtidigt, vilket gjorde att 

denna enkät förmodligen inte prioriterades. 

Resultatet visar dock, utifrån den andel som ändå besvarat enkäten, att 

metoden är användbar för att fånga upp deltagarnas skattningar och jag 

har på så vis kunnat besvara frågeställningarna till viss del. Metoden har 

visat sig användbar när det gäller att göra sambandsanalyser och tester av 

olika slag. Nackdelen med metoden är att det krävs en hel del förarbete 

för att konstruera enkäten med frågor som är tillräckligt bra utformade 

för att få svar på frågeställningarna. För detta krävdes att jag först satte 

mig in i gällande forskning och rådande teorier kring det jag avsåg att un-

dersöka, men när detta väl var gjort kunde jag med hjälp av enkäten ge-

nomföra en relativt bred undersökning där jag även kunde hålla distans 

till studieobjektet. 

Ur ett systemteoretiskt perspektiv upplever jag att metoden har bidragit 

till möjligheten att både studera helhetsbedömningar och samtidigt gå in 

och analysera enskilda delar i materialet. Resultatet av de olika delarna 

kan säkert vara mer relevant för vissa skolor än andra då helheten ser 

olika ut i olika kontexter.  

Utifrån resultatet kan jag konstatera att det antagligen hade varit bättre 

att sända ut två separata enkäter till rektorerna respektive pedagogerna. 

Jag hade då kunnat formulera frågorna annorlunda och rikta dem till re-

spektive yrkeskategori utan att för den saken skull ändra innebörden i frå-

geställningarna. Eventuellt hade detta kunnat öka svarsandelen i de fall 

respondenterna upplevt att frågorna haft större relevans för deras en-

skilda erfarenheter inom yrket. 

Här är det också läge att diskutera enkätens operationalisering. Utifrån 

kommunens beslut och ambitioner med kunskap i fokus tog jag för givet 

att det genomfördes observationer och återkopplande samtal. Därmed ut-

formades frågorna efter detta antagande. Så här i efterhand hade jag velat 

ha ett frågebatteri som de hade kunnat fylla i om de inte hade varit med 

om någon observation eller återkoppling. Jag hade då kunnat fråga om de-

ras önskemål på detta område och vad de skulle vilja se mer av för att det 
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skulle bidra till utvecklandet av lärande organisationer. Det får bli ett tips 

för vidare forskning. 

Det metodologiska ställningstagande som fått störst konsekvenser för re-

sultatet är dock troligen att jag valde att studera min egen verksamhet. Så 

här i efterhand är det lätt att se nackdelarna med det eftersom det hindrat 

mig i många lägen. I min roll som politiker har jag känt att det varit käns-

ligt och jag har hela tiden tänkt mig för innan jag gått vidare i de olika mo-

menten som denna studie bygger på. Samtidigt är jag glad över att jag vå-

gade fördjupa mig och kritiskt granska den verksamhet och det utveckl-

ingsarbete som jag själv varit involverad i. Det bristande resultatet har ur 

den aspekten inte varit så bristande ur mitt eget utvecklingsperspektiv. 

Det har istället lärt mig vad som krävs för att lyckas med en kvantitativ 

studie av detta slag. Skulle jag göra om detta skulle jag nog ändå ha valt att 

undersöka andra verksamheter än min egen. 

7.4 Studiens giltighet och generaliserbarhet 

En studie kan enligt Jacobsen (2017) sägas vara generaliserbar om den 

skulle ge ett jämförbart resultat om den testades mot en större populat-

ion. Jag har svårt att tro att det skulle bli så eftersom jag fenomförde denna 

undersökning i en specifik lokal kontext där frågorna utformades utifrån 

den kontexten. Däremot skulle eventuellt vissa index kunna vara använd-

bara i andra undersökningar eftersom de utformats utifrån gällande teo-

rier och nu rådande forskning. Det finns dock förmodligen en hel del an-

nan forskning som skulle lyfta fram det pedagogiska ledarskapet på andra 

sätt. Det finns även flera teorier kring lärande organisationer, vilket på-

verkar vilka frågor som ställs och vilket fokus som undersökningen får. 

Eftersom svarsandelen enbart ligger på 23% kan inte denna studies resul-

tat anses som varken generaliserbar eller tillförlitligt. Det går därför inte 

att utifrån resultatet dra några giltiga slutsatser.  

Orsakerna till det höga bortfallet beror förmodligen på att jag enbart hade 

möjlighet att kontakta pedagogerna genom rektorerna. Jag hade således 

inte själv direktkontakt med respondenterna. Jag har därför inte heller 

kunnat genomföra någon djupare bortfallsanalys eftersom jag inte fått nå-

gon detaljerad information om de respondenter som enkäten skickats ut 

till. Jag har därmed enbart haft information om antalet respondenter som 

svarat och det antal som inte svarat. 
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7.5 Slutsatser och implikationer för vidare forskning  

På grund av den låga svarsandelen är det svårt att dra några valida slut-

satser. Däremot finns det möjligtvis en viss bärighet i de index som skap-

ats utifrån den använda teorin om lärande organisationer. Därmed vore 

det intressant att genomföra en liknande enkätundersökning vid ett se-

nare tillfälle då utvecklingsarbetet kunskap i fokus pågått en längre tid. Det 

vore även intressant att genomföra en liknande undersökning i en jämför-

bar kommun för att se om det finns signifikanta skillnader mellan kom-

muner som har lärande organisation som utvecklingsmål och de kommu-

ner som inte har det. 

Slutsatsen är att det genom denna studie inte går att se några tydliga sam-

band mellan rektorernas arbete med lektionsobservationer och skatt-

ningen av det pedagogiska ledarskapet. Detta trots att detta varit priori-

terade delar i arbetet med kunskap i fokus. Det vore därför intressant att 

genomföra en kortare uppföljande studie om orsakerna bakom detta, 

alltså varför rektorerna inte genomför deltagande observationer trots det 

gemensamma målet i kommunens utvecklingsarbete. 

Utifrån den andel respondenter som ändå deltagit i studien kan jag dra en 

viss slutsats att de gör en låg skattning av både det pedagogiska ledar-

skapet och skolornas förutsättningar för att utvecklas som lärande orga-

nisationer. Dock finns det en viss koppling mellan arbetet med observat-

ioner, återkoppling och skolan som lärande organisation som skulle 

kunna visa på en viss möjlighet att målet med kunskap i fokus skulle gå att 

närma sig om dessa aktiviteter utfördes i den utsträckning som var tänkt.  

Därför vore det intressant att göra denna undersökning igen om kommu-

nen lyckades implementera kunskap i fokus och köra det fullt ut för att se 

vilken effekt det skulle kunna få. Detta får bli mitt sista och avslutande tips 

för vidare forskning där denna studie skulle kunna ses som en förstudie 

av Kumla kommuns utvecklingsarbete. 
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BILAGA 1 

Operationaliseringskarta 
 

Syfte:  
Undersöka lärares och rektorers skattning av rektorernas pedagogiska ledarskap 
och sambanden mellan denna skattning och skolans förutsättningar för utvecklan-
det av lärande organisationer. 
 
Teoretiskt ramverk:  
Systemteoretiskt perspektiv och Peter Senges teori om fem discipliner som förut-
sättningar för utvecklandet av lärande organisationer (Personligt mästerskap, Tan-
kemodeller, Gemensamma visioner, Teamlärande och Systemtänkande)  
 
Frågeställningar:  

• Hur skattar lärare och rektorer skolans förutsättningar att utvecklas som lä-
rande organisation?  

 

• Hur skattas rektorernas pedagogiska ledarskap av lärare och rektorer? 
 

• Vilka skillnader finns i skattningen beroende på kön, yrkeskategori, arbets-
livserfarenhet och undervisningsnivå? 

 

• Finns det samband mellan skattningen av det pedagogiska ledarskapet och 
skattningen av förutsättningar att utvecklas som lärande organisation? 

 
 
Teoretiskt begrepp  Operationell definition  Operationaliserad med följande enkätfrågor  

BAKGRUND:   

Yrkeskategori Yrke enligt uppgift 1. Jag arbetar som:  

(rektor, fritidspedagog, lärare, annat) 

Arbetslivserfarenhet År i yrket och på skolan enligt 
uppgift 

2. Arbetslivserfarenhet yrke - Hur länge har du arbetat som 
lärare eller rektor? 
3. Arbetslivserfarenhet skolan - Hur länger har du arbetat på 
den nuvarande skolan? 
Svarsalternativ: 
(0-1 år, 2-5 år,6-10 år, mer än 10 år) 

Undervisningsnivå Undervisningsnivå enligt upp-
gift 

4. Vilka årskurser undervisar du som lärare i huvudsak? 
Svarsalternativ: 
(F-klass, åk 1-3, åk 4-6, åk 7-9) 

PEDAGOGISKT 
LEDARSKAP: 

  

Pedagogiskt ledar-
skap 

Rektors pedagogiska ledarskap 
 
Påståenden 
 

(Frågorna hämtade från 
Scherp 2002 sid 150) 

5. Nedan följer ett antal påståenden som rör ledarskapet på 

din skola. Markera det svarsalternativ som stämmer bäst 

med din uppfattning. 

(du som är rektor får här svara utifrån hur du själv ser på din 

roll som pedagogisk ledare) 
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På vår skola… 

a) är rektor intresserad av hur lärare vill arbeta för att 

stötta elevernas lärande. 

b) förlitar sig rektor på lärarnas bedömning av vad som är 

lämpligt i olika undervisningssituationer. 

c) är rektor bra på att förmedla sina egna intentioner med 

skolans arbete. 

d) är rektor öppen för påverkan vad gäller skolans pedago-

giska arbete. 

e) har rektor höga förväntningar på lärarna vad gäller att 

leda elevernas lärande. 

f) är rektor intresserad av hur lärare ser på skolans upp-

drag. 

g) påverkar rektor lärares syn på uppdraget som lärare. 

h) deltar rektor aktivt i diskussioner som rör skolans peda-

gogiska visioner. 

i) framhåller rektor ofta skolans uppdrag t.ex genom att 

samtala om läroplanen. 

j) framför rektor egna argument i pedagogiska frågor. 

k) Har rektor en syn på önskvärd pedagogisk utveckling för 

vår skola som stämmer överens med lärarnas egna upp-

fattning. 

l) bidrar rektor till att lärarnas lärande utifrån vardagsar-
betet tas tillvara. 

 (Svarsalternativ: Instämmer helt, instämmer delvis, instäm-
mer nog inte, instämmer inte alls) 

Klassrumsobservat-
ioner 

Observationer 6. Nedan följer ett antal påståenden som rör de klassrums-

observationer som genomförs på din skola. Markera det 

svarsalternativ som stämmer bäst med din uppfattning. 

Klassrumsobservationer… 

a) genomförs regelbundet på vår skola av skolans rektor 

b) bidrar till att säkerställa undervisningens kvalitet. 

c) sker på rektorns initiativ 

d) efterfrågas av pedagogerna 

e) genomförs i tillräcklig utsträckning 

f) bidrar till att utveckla undervisningen 

g) bidrar till egen utveckling, personligt och professionellt 

h) bidrar till ökad samsyn mellan lärare och rektor 

i) genomförs mellan lärare som en del i ett kollegialt lä-

rande. 

j) Genomförs med fokus på elevernas lärande och utveckl-

ing. 

7. Klassrumsobservationerna genomförs med fokus på… 

a) Hur väl läraren lyckas genomföra sin undervisning 

b) Vilka strategier läraren har använt i sin undervisning 

c) Hur väl läraren har styrt sin undervisning mot målen 

d) Läraren som person 

8. Utifrån din roll som lärare eller rektor, hur uppfattar du 
syftet med lektionsobservationerna? Markera hur väl nedan-
stående syften stämmer överens med hur din uppfattning. 
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Lektionsobservationer på vår skola syftar till att fokusera… 

a) Lärarens engagemang i elevernas lärande, 

b) Lärarens relation till sina elever, 

c) Lärarens sätt att utmana elevernas tänkande och age-

rande, 

d) Vilka förväntningar som ställs på eleverna, 

e) Lärarens återkoppling till eleverna 

f) Att eleverna känner till de mål som är aktuella 

g) Elevernas tilltro till sin egen förmåga, 

h) Elevernas motivation för lärande 

i) Hur läraren aktiverar eleverna 

j) Hur läraren stimulerar alla elever till lärande 

k) Hur läraren aktiverar elever i behov av särskilt stöd 

l) Det finns inget uttalat syfte med lektionsobservation-

erna 

(Svarsalternativ: Håller med fullständigt, håller med till viss 
del, Håller inte med alls) 

Återkopplande sam-
tal/ Feedback 

Återkoppling/Feedback 9. Nedan följer ett antal påståenden som handlar om åter-

koppling efter klassrumsobservationerna. Markera det svars-

alternativ som stämmer bäst med din uppfattning. 

a) Klassrumsobservationer följs alltid upp med återkopp-

lande samtal. 

b) Återkoppling ges inom rimlig tid efter klassrumsobser-

vationen. 

c) Den återkoppling som ges är framåtsyftande.  

d) Återkopplingen följs av göranden för att förbättra ele-

vernas lärande.  

e) Återkopplingen innehåller tillräcklig information. 

f) Återkopplingen engagerar till självgranskning av under-

visningen.  

g) Återkopplingen är tydlig och konkret. 

h) Återkopplingen innehåller förslag på utveckling  

i) Vid återkopplingen ges möjlighet till dialog och reflektion.  

j) Återkopplingen följs av göranden för att förbättra ele-
vernas lärande 

10. Den återkoppling som ges av rektor till lärare efter klass-
rumsobservationerna är: 

a) Tydlig 
b) Målinriktad 
c) Framåtsyftande 
d) Konstruktiv 
e) Beskrivande 
f) Ger tillfälle för reflektion 

(Svarsalternativ: Håller med fullständigt, håller med till viss 
del, Håller inte med alls) 

Gemensamma vis-
ioner 

Gemensamma visioner målbil-
der  
 
Påståenden 

11. Nedan följer ett antal påståenden som handlar om vis-

ioner. Om ni inte har en vision på din skola behöver du inte 

besvara frågan. 

Skolans vision… 

a) stämmer överens med min personliga uppfattning. 
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b) påverkar mitt dagliga arbete. 

c) känns ouppnåelig. 

d) har arbetats fram på initiativ av rektor. 

e) är ett resultat av intensiva diskussioner på skolan. 

f) framhålls ofta av rektor 

g) används som utgångspunkt när vi planerar vårt arbete. 

h) används som utgångspunkt när vi utvärderar vårt ar-

bete. 

i) är mest tomma ord. 

j) känns sporrande. 

k) har sin utgångspunkt i skolans uppdrag. 

l) avspeglar skolpersonalens uppfattningar. 

Svarsalternativ: (Instämmer helt, instämmer delvis, instäm-

mer nog inte, instämmer inte alls) Vet ej 

Tankemodeller Möjlighet att synliggöra in-
vanda tankemönster och vanor. 
 
Påståenden 

12. Nedan följer ett antal påståenden om hur ni arbetar med 

på din skola för att utmana era tankemönster och vanor. Mar-

kera det svarsalternativ som stämmer bäst med din uppfatt-

ning. 

På vår skola… 
a) finns möjlighet att reflektera över dilemman ur den dag-

liga verksamheten tillsammans med andra. 
b) uppmuntras man att (inom skolan) tala om problem el-

ler svårigheter som uppstår i arbetet. 
c) uppmuntras man att (inom skolan) tala om det man har 

lyckats bra med 
d) uppmuntras man att (inom skolan) tala om oenigheter 

eller konflikter. 
e) uppmuntras man att (inom skolan) tala om andra alter-

nativa sätt att arbeta än de som förekommer på skolan. 

f) diskuterar vi olika perspektiv och synsätt med varandra. 
g) råder en gemensam uppfattning om hur man bör under-

visa. 

h) finns en anda som uppmuntrar lärare att variera uppläg-

get av undervisningen. 

Svarsalternativ: (Håller med fullständigt, håller med till viss 
del, Håller inte med alls) 
 

Teamlärande 
 

Kollegialt lärande och samsyn 13. Nedan följer ett antal påståenden som rör det kollegiala 

lärandet på din skola. Markera det svarsalternativ som stäm-

mer bäst med din uppfattning. 

På vår skola… 
 
a) delger vi våra kunskaper till varandra och lär av 

varandra. 

b) behövs mer tid för kollegiala samtal.  

c) finns en god dialog mellan skola och fritidshem. 

d) finns en god dialog mellan arbetslagen. 

e) finns en god dialog mellan pedagoger och rektor. 

f) är vi effektiva när det gäller att informera varandra med 

värdefulla kunskaper. 

g) diskuterar vi problem och dilemman tills vi når samsyn. 
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h) för pedagogerna ofta samtal med varandra för att för-

djupa förståelsen av läraruppdraget som det beskrivs i 

läroplanen. 

i) Har vi en gemensam syn på hur eleverna lär sig. 
j) Undersöker vi kritiskt olika undervisningssätt. 
k) Talar vi ofta om vad vi kan lära oss av det som sker i var-

dagsarbetet. 

 (Svarsalternativ: Håller med fullständigt, håller med till viss 
del, Håller inte med alls) 

Systemtänkande 
 

Skolan som system 
 
 

(Vissa frågor hämtade 
från Scherp 2002 sid 
150) 

14. Nedan följer ett antal påståenden som handlar om hur du 

ser på skolan som helhet. Markera det svarsalternativ som 

stämmer bäst med din uppfattning. 

På vår skola… 

a) Är både pedagoger och rektor med och påverkar skolans 
verksamhet och bygger upp den till en helhet. 

b) är vi medvetna om hur våra egna kunskaper kan bidra i 
skolans verksamhet. 

c) finns det system för att sprida kunskaper och lärdomar 

genom hela organisationen 

d) dokumenteras de lärdomar om lärande och undervis-

ning som visat sig vara hållbara. 

e) sammanställs lärdomar till en för skolan gemensam 

”kunskapsbank” om lärande och undervisning 

f) har jag en tydlig bild av min egen roll inom verksam-

heten. 

g) finns en god förståelse för skolans organisationsstruktur. 

h) finns strukturer för att ta till vara enskildas idéer och ini-

tiativ 

(Svarsalternativ: Håller med fullständigt, håller med till viss 

del, Håller inte med alls) 

Personligt mäster-
skap 

Personlig utveckling 15. Nedan följer ett antal påståenden som rör möjligheterna 

till personlig utveckling och lärande på din skola. Markera det 

svarsalternativ som stämmer bäst med din uppfattning. 

På vår skola… 

a) uppmuntras jag till personlig utveckling 
b) har jag, utifrån den roll jag arbetar i, möjlighet att på-

verka verksamheten. 

c) ser jag positivt på utveckling inom mitt arbete. 

d) tillåts jag prova nya metoder och arbetssätt 
e) känner jag en nyfikenhet och en kreativitet inför mina 

arbetsuppgifter.  

f) stimuleras jag att utveckla en egen vision som går i linje 

med skolans vision. 

Svarsalternativ: (Håller med fullständigt, håller med till viss 
del, Håller inte med alls) 
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BILAGA 2 

Missiv  

Hej!  

Jag har under två år läst magisterprogrammet Utbildningsledning och 

Skolutveckling vid Karlstads universitet och det är nu dags för mig att 

skriva uppsats. Mitt valda ämne för uppsatsen är Kumla kommuns skolut-

vecklingsarbete ”Kunskap i fokus”. Detta har tidigare studerats av fors‐

kare vid Örebro universitet men då genomfördes endast intervjuer med 

ett urval av lärare och rektorer. 

Syftet med denna studie är därför att få en bredare bild av hur ni upplever 

vissa delar av det utvecklingsarbetet. Min studie fokuserar i huvudsak på 

det pedagogiska ledarskapet, klassrumsobservationerna och de återkopp-

lande samtalen.  

Därmed önskar jag att du som har kunskaper och erfarenheter om verk-

samheten tar dig tiden att svara på några frågor.   

Deltagandet är frivilligt och du deltar helt anonymt. En hög svarsfrekvens 

är viktig för uppsatsens tillförlitlighet. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig 

för mer information.  

Hoppas ni vill vara med! 

För att besvara enkäten behöver du bara klicka på länken här nedan. Tack 

på förhand! 

 

Med vänlig hälsning 

Ida Särnholm 

 

 

 


