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När skönheten kom till byn då var klokheten där, 
då hade de bara törne och galla. 

Då sköto de efter henne med tusen gevär, 
ty de voro ju så förklokade alla. 

Då nändes de varken dans eller glädje och sång, 
eller något som kunde vådeligt låta. 

När skönheten kom till byn, om hon kom någon gång, 
då ville de varken le eller gråta. 

 
Ack, klokheten är en gubbe så framsynt och klok, 

att rosor och akvileja förfrysa. 
När byfolket hade lärt sej hans ABC-bok, 

då upphörde deras ögon att lysa. 
Hårt tyngde de sina spadar i åker och mull, 

men fliten kom bara fliten till fromma. 
De räknade sina kärvar för räkningens skull, 

och hatade för ett skratt och en blomma. 
 

En gång skall det vara sommar ha visorna tänkt, 
en dag skall det tornas rymd över landen. 

Rätt mycket skall varda krossat som vida har blänkt, 
men mänskorna skola lyftas i anden. 

Nu sitter de där och spindlar så smått och så grått, 
och kritar för sina lador och hyllor. 

En dag skall det varda sommar, har visorna spått, 
men visorna äro klena sibyllor. 

 
Nils Ferlin 



Förord  
 

Jag kommer aldrig att glömma telefonsamtalet där jag fick veta att jag hade 

blivit antagen till forskarutbildningen i pedagogik vid Karlstads universitet. Det 

var på sommaren 2003, vi var i Skåne på semester med goda vänner och satt 

och åt lunch på Kabusa konsthall när Hans-Åke Scherp ringde. Wow, det gick 

vägen. Efter tredje försöket så gick det vägen. Jag kom in! 

 

När jag och de andra nyantagna doktoranderna i ämnena pedagogik och 

pedagogiskt arbete började vår utbildning under hösten var det med 

skräckblandad förtjusning. Hela första året hade jag en känsla av att det 

egentligen inte var tillåtet att på det här sättet få syssla med det man helst av allt 

vill göra, på betald arbetstid dessutom. Efter en tid började jag dock att vänja 

mig vid att det faktiskt var tillåtet. Efter en tid började jag också att känna igen 

det som så många av mina doktorandkollegor som ”låg före” mig talade om. 

Den här känslan av att befinna sig både i himlen och i helvetet.  

 

För vissa dagar har ju avgrunden känts mycket nära, andra dagar har man flugit 

högt. Tack och lov är man ju inte heller ensam under det här äventyret. Det 

finns alltså personer jag inte velat eller kunnat vara utan under min vandring. 

Men innan jag nämner några av er vid namn vill jag först och främst rikta ett 

tack till alla er som med era berättelser om era erfarenheter av PBS gjorde den 

här avhandlingen möjlig. Jag har ”umgåtts” med era berättelser så länge nu att 

det känns lite vemodigt att sätta punkt. Tack för att ni ville dela med er till mig. 

Jag vill också passa på att tacka Myndigheten för skolutveckling (även om just 

den organisationen inte längre existerar) och de tre kommunerna ”Åsen”, 

”Bergnäs” och ”Kvarnby” (ni vet vilka ni är) vars finansiering också bidrog till 

denna avhandlings tillblivelse.  

 

Den första personen jag vill rikta mitt tack till är till Hans-Åke Scherp, du som 

ringde den där dagen för sex år sedan. Aldrig hade jag väl, och förmodligen inte 

du heller, kunnat ana vilken resa vi hade framför oss. Tack för att du som min 

huvudhandledare har uthärdat och stöttat mig på stigar du själv inte varit så 

förtrogen med. Din öppenhet och ditt tålamod inför mina i dina ögon irrfärder 

har vida överstigit de gånger du kanske tappat lite av detta tålamod och nästan 

bett mig att fara … Våra skilda vägval och inte minst ditt utmanande av mina 

val har bidragit till att min förståelse av och kunskap om såväl vetenskap som 

mellanmänskliga relationer har fördjupats.  



 

Och Héctor Pérez Prieto, hade du inte kommit i min väg hade det nog inte 

blivit någon avhandling. Din ödmjuka guidning i det postmoderna landskapet 

och ditt sätt att förhålla dig till och handleda mina till en början stapplande men 

allteftersom mera stadiga steg: hur gör du egentligen? Det har varit otroligt kul, 

svårt många gånger, javisst, men du har lyckats, gång efter annan när mitt 

självförtroende varit i botten, att få mig att tro på att det här kommer att gå 

vägen.  

 

Jag vill också tacka alla er på ”utbildningsvetenskapen” som genom åren, på 

seminarier och i andra sammanhang, dels haft synpunkter på mina alster av 

varierande kvalitet men som också bidragit till det öppna och tillåtande 

tankeklimatet, där det också funnits plats för mycket skratt! På höga och andra 

seminarier såväl som under kurser, luncher, fikaraster och korridorsnack. För 

även om jag inte närvarat så mycket under samma tak som er alla har ni betytt 

mycket.  

 

Några av er har också varit betydelsefulla när jag känt mig lite ensam i den mera 

postmoderna fåran. Tomas Saar, du och jag befinner oss ju i ett slags 

postmodernt grannskap, våra samtal har varit värdefulla för att jag ska ha 

kunnat mejsla fram min egen väg. Martin Kristiansson, jag återgäldar här din 

gest genom att säga att den här utmejslingen av den egna vägen inte vore möjlig 

utan lite motstånd också. Jag har uppskattat vår vetenskapsfilosofiska kamp.   

 

Jag vill också nämna några av mina dåvarande doktorandkollegor som särskilt 

stöttat mig när doktorandnöden varit som störst. Åsa Söderström, tack för din 

uppbackning när det inte var så roligt och tack för givande samtal om 

vetenskapsteori, hästar och annat när solen lyste igen. Gunilla Ericsson likaså, 

tack för ditt ”jädrar anamma” när allt kändes eländigt. Men vi hade också kul på 

våra bilresor ner till Jönköping, med hundprat och annat palaver.  

 

Jönköping ja, på de kurser vi går under vår forskarutbildning träffar vi ju också 

människor och läser texter och deltar i samtal som får betydelse för hur ens 

avhandling konstrueras. Under kursen Vuxnas lärande på Högskolan för lärande 

och kommunikation i Jönköping fördes det samtal om texter som kom att bli 

betydelsefulla för denna studies slutliga inriktning. Mohamed Chaib, ditt öppna 

och nyfikna förhållningssätt till vetenskapsteori finns med mig. Likaså Helene 

Ahl, du var en inspiratör för mitt intresse för mera postmoderna inriktningar. 



Under kursen Organisationsperspektiv på skolutveckling vid institutionen för 

pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet fick jag dels värdefull hjälp att 

orientera mig inom områdena organisation och skolutveckling, men jag fick 

också en första smakbit av vad livsberättelseforskning kan innebära. Alla 

medverkande i seminarieserien Livsberättelseseminariet vid Karlstads universitet 

har sedan bidragit till att jag till slut satte ner foten där jag satte ner den i den 

narrativa ansatsen. Tack för alla spännande samtal om vad en berättelse är och 

inte är och realism och postmodernism och allt det där ni vet.  

 

Den största lärdomen från det här presenterandet av texter i olika sammanhang, 

som vid framläggandena visade sig inte riktigt så stringenta som de tedde sig 

hemma på kammaren, är att skrivande verkligen inte är lätt. Några av er läsare 

som särskilt har bidragit till att denna stringens skärpts något vill jag också 

nämna vid namn: Karl-Georg Ahlström, du citerade bland annat Tegnérs ord 

”Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta” när du beskrev din upplevelse av 

texten till mitt första (!) slutseminarium. Min förhoppning nu är att föreliggande 

avhandling inte framstår som lika svårfattlig. Tack för din hjälp. Ingrid Carlgren, 

efter din insats vid mitt slutseminarium nummer två funderade jag en stund om 

jag verkligen skulle klara av att återigen ta tag i den förb … texten och göra 

något läsbart av den. Men jag repade mod och ja, här är resultatet. Tack för dina 

synpunkter och för ett givande samtal. Och Solveig Hägglund, dina kloka och 

värdefulla synpunkter innebar att jag fick hjälp att se alla glapp och motsägelser 

som kvarstod när alla ord var på plats. Dina kritiska kommentarer innebar 

också att jag fick slipa lite till på mina argument av mera teoretisk art. Tack för 

att du hjälpte mig fram till en hel och färdig avhandling. Tack för din kritiska 

blick också, Karin Franzén, utan er externa läsare står ”man” sig ju ganska slätt.  

 

Sen är det också allt praktiskt kring färdigställandet av detta alster. Ann Dyrman 

på vårt bibliotek, dina outtröttliga svar på mina aldrig sinande frågor när det 

gäller hur man refererar till än det ena än det andra. Utan din även handgripliga 

hjälp hade det inte blivit bra helt enkelt. Jeanne Sturmhoefel, tack för din hjälp 

att göra min engelska begriplig också för andra. Cathrine Andersson Busch, du 

är ovärderlig! Alltid positiv, ingenting är omöjligt när man kommer till dig. Det 

är också ordning på dig och du ser till att vi gör som man ska när det kommer 

till inrapporterande och annat som är så lätt att glömma bort när man bara har 

sin text för ögonen.  

 



För det är ju det man har, sin text för ögonen. Detta innebär ett visst mått av 

tunnelseende när det kommer till familj och goda vänner. Jag hoppas att min 

mentala och ofta också fysiska frånvaro ska upphöra nu när jag kommer ut på 

andra sidan. Jag hoppas att ni finns kvar. Fast, det vet jag ju att ni gör. Tack alla 

som har stöttat mig och framförallt orkat lyssna till mina antagligen ganska 

obegripliga utläggningar när ni har frågat: ”Hur går det?” 

 

Mina nu vuxna barn, Emmeli och Leon, har ställt en annan fråga genom dessa 

år: ”Mamma, vad är det du gör egentligen? Det är en mycket obehaglig fråga 

när det känns som om man inte har en aning om vad det är man håller på med. 

Till slut kapitulerade jag och svarade helt enkelt: ”Jag skriver en bok”. 

Förmodligen kommer ni inte att läsa den, men det gör inget. Tack för att ni 

finns. 

 

Till sist vill jag tacka min man och vän i livet, Sebastian. Du har hållit ut när jag 

suttit på olika platser i och utanför huset och bara skrivit och skrivit och skrivit 

på den här boken. Va´ tråkig jag har varit! Men du har inte bara hållit ut, du har 

också hållit mig vid liv, genom att laga mat till mig. Sluta inte med det nu bara 

min kära. Jag ska försöka gottgöra mina år av frånvaro, men helst inte genom 

att börja laga mat. Det, liksom mycket annat, är du så mycket bättre på. Tack 

för maten och allt. 

 

Ja … sex år har gått sen jag fick det där telefonsamtalet. Sex år av himmel och 

helvete. Jag skulle inte vilja vara utan en sekund av det.  

 

 

Brunsberg i augusti 2009 
Annika Åstrand 
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KAPITEL 1. 
 

INTRODUKTION 

 
Mats: Vi kör ju en del PBS och sen med eleverna … jag vet inte om det började 
… jag började när vi hade Itis-projektet och sen ligger det väl kvar en del ar-

betsmetoder … i engelskan har vi ju ”major-work”.  

Eva: Det har ingenting med det här att göra! 

Mats: Jo, det sk… 
Eva: Det hade vi gjort ändå. 

Mats: Jo, för att det … dom söker kunskap om någonting som dom har valt 

själva.  

(…) 
Eva: Men det fanns ju innan, det har ju egentligen inget med det här att göra 

utan det är ju mera att man har gjort en inventering: det här gör ju vi redan. Det 

finns en massa saker som vi redan gör som stämmer in på det här.  

Marie: Sen kan det ju vara så här … man gör nån grej och sen så kommer det 
… ja, som den här metoden (PBS, min anm.) och då tänker man att jaha, men 

det här gör jag. Men jag kan ju … förändra det litegrann. (…) Det är ju likadant 

som när vi gör det här med IUP (individuella utvecklingsplaner, min anm.), då funde-

rar vi: hur ska vi göra med det här nu, för att det ska bli … så att man inte be-
höver slita ihjäl sig? (…) Men det kan ju hända att man har fått impulser ifrån 

det här (PBS, min anm.), eller från det som var innan … Ja, man plockar ihop lite 

vad man tycker fungerar (Arbetslag högstadiet Rensta, Bergnäs. (AL2.1k2)). 

 

Mats, Eva och Marie är lärare på högstadiet i Bergnäs, en av de kommuner i 

landet som medverkat i PBS - problembaserad skolutveckling - ett 

skolutvecklings- och forskningsprojekt som bedrivs vid Karlstads universitet (se 

nedan). Intervjuutdraget ovan är hämtat från en intervjuundersökning som 

genomförts inom ramen för detta skolforskningsprojekt och som också utgör 

det empiriska underlaget för denna avhandling. I utdraget ovan pratar vi om 

PBS och vad det inneburit för dem att medverka i det specifika 

skolutvecklingssamarbetet. Mats säger att han ser en överensstämmelse mellan 

sättet att arbeta i PBS och andra arbetsmetoder och utvecklingssatsningar de 

har varit eller fortfarande är engagerade i. En överensstämmelse som för Mats 

innebär att PBS passar in i det de redan gör. Han berättar att de använder PBS 

en del i lärarkollegiet men han säger också att han använder PBS i 

undervisningen och då i betydelsen problembaserat lärande, att eleverna får 

söka kunskap om ett eget valt problem. Men det Mats säger avvisar Eva i sin tur 

ganska kraftigt, genom att istället lyfta fram annat de redan arbetat med, innan 
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PBS iscensattes. Överensstämmelsen mellan PBS och andra satsningar blir i 

Evas ögon konkurrerande snarare än en bekräftelse på det de redan arbetar 

med. Efter Mats och Evas korta förhandling kommer Marie in i samtalet och 

beskriver att olika arbetssätt ger olika impulser och hur de genom att ”plocka 

ihop lite vad man tycker fungerar” kombinerar olika utvecklingsidéer till 

arbetssätt som passar dem.  

 

Av intervjuutdraget går det att se flera saker. Dels att lärarna är engagerade i ett 

flertal arbeten av olika slag, såväl nationella satsningar som lokala. Mats pratar 

förutom om PBS om Itis-projektet, som var ett nationellt program för IT i 

skolan (Chaib och Tebelius 2004) och ”major-work”, ett arbetsmaterial i ämnet 

engelska. Marie exemplifierar med de individuella utvecklingsplanerna, som 

inrättades i januari 2006 (Skolverket 2007). Men inte bara Mats, Eva och Marie 

visar med det de säger att de använder ett flertal arbetsmetoder och är engage-

rade i flera satsningar. Alla jag har intervjuat för denna avhandling ger mig ett 

intryck av att de lever i skolvardagen i en kakofoni av såväl erbjudanden om att 

medverka i satsningar av olika slag som ålägganden från statligt håll. Många är 

de som väljer att uttrycka detta genom att säga att det hela tiden är så ”mycket 

som kommer”, utifrån och/eller uppifrån. Men, förutom att de i skolan verk-

samma idag åläggs och erbjuds en rad uppgifter kan man i utdraget ovan också 

se hur de tre personerna tar emot och laddar den här nya utvecklingsidén PBS i 

enlighet med tidigare erfarenheter. Vilket också innebär att de samtalar, 

argumenterar och förhandlar om det här nya, vad det är och hur det förhåller 

sig till det de redan arbetar med.  

 

De som kommer till tals i citatet är alltså inte ensamma om att prata så som de 

pratar om PBS. Intervjuutdraget är utifrån detta tänkt som en illustration till 

innehållet i avhandlingen, då alla som medverkar i studien med sina berättelser 

om sina erfarenheter av PBS visar hur de tar emot, tolkar och omkonstruerar en 

utvecklingsidé efter såväl egna personliga som organisatoriska motiv, behov och 

intressen. Vilket i sin tur också bidrog till att PBS-arbetet kom att konstrueras 

och därmed hanteras på olika sätt i de kommuner jag har studerat. Ett exempel 

på detta kan vara huruvida PBS tolkas som ett verktyg bland andra som 

kommunen hämtar hem för att få hjälp i skolutvecklingsarbetet, eller betraktas 

som ett perspektiv på skolutveckling som får konsekvenser för hur man 

angriper även annat man arbetar med.  
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Men med sina berättelser visar de som intervjuats också att de här tolkningarna 

och omkonstruktionerna görs i diskursiva sammanhang som formar vad som är 

att betrakta som normalt och självklart (Ball 2006h). Ett exempel på det kan 

vara det Mats säger i citatet ovan, att eleverna söker kunskap om ett eget valt 

problem. Den självklarhet med vilken Mats säger detta visar att detta elevaktiva 

sätt att betrakta kunskap och lärande inte längre ses som något märkligt, som 

det till exempel gjorde när jag var en i skolan engagerad förälder vilket jag 

berättar om nedan. Att tala om kunskap och lärande i termer av att eleven söker 

kunskap om något inom ett område som utgår från dennes eget intresse för 

detta område är idag en självklarhet. (Vilket dock inte är detsamma som att det 

inte pågår en diskursiv kamp mellan företrädare för skilda kunskapssyner).  

 

De intervjuade pratar alltså inte enbart om det specifika utvecklingssamarbetet 

PBS, med sina berättelser berättar de också om sitt arbete i ett vidare perspektiv 

(Lundström 2007; Möller 2006; Pérez Prieto 2004). De senaste decenniernas 

omstruktureringar av utbildningsområdet, såväl hos oss i Sverige som i andra 

länder världen över, som resulterat i fenomen som decentralisering, målstyr-

ning, privatisering och marknadsanpassning och där begrepp som livslångt 

lärande, ansvar, ledning och utvärdering kommit i fokus, bildar sammantaget en 

diskurs som verkar dominera fältet just nu och som också inverkar på praktiken 

(Johannesson, Lindblad, Simola 2002), såväl på den enskilda skolan som i sko-

lans förvaltning och politiska sfär.  

 

Men de som kommer till tals i avhandlingen, skolpolitiker, förvaltningschefer, 

skolledare, utvecklingsledare och pedagoger förhåller sig såväl till sitt arbete 

som till sina kollegor och till dessa omgivande skoldiskurser på olika sätt (Pérez 

Prieto 2004). Dessa olika sätt att förhålla sig till omgivande skoldiskurser bidrog 

även de till att skolutvecklingssamarbetet PBS kom att hanteras på olika sätt i de 

studerade kommunerna. Hur dessa personliga, organisatoriska och diskursiva 

tolkningar och konstruktioner gjordes samt vilka konsekvenser för PBS-

samarbetet detta fick handlar den här avhandlingen om. 

 

Läshänvisning  
 

Avhandlingstexten inleddes med ett citat hämtat ur den empiri som utgör 

underlag för avhandlingen. Så kommer fortsättningsvis även de kapitel i 

avhandlingen som föregår de tre resultatkapitlen, den avslutande diskussionen 

och epilogen att inledas. Detta förfaringssätt är tänkt att fungera som ett sätt att 
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bjuda in läsaren till empirin och mitt sätt att förhålla mig till den, från allra 

första början och genom hela arbetet, istället för att som brukligt vänta med 

denna presentation tills det är dags att redogöra för resultaten.  

 

Dessa inledande intervjuutdrag är valda utifrån hur de, enligt min tolkning, 

illustrerar respektive kapitels intrig, det vill säga vad kapitlet handlar om.  

 

Engagerad förälder – en ingång till forskarvärlden  
 

Mina egna erfarenheter av och intresse för skolutveckling inleddes under mitten 

av 1990-talet i och med ett ideellt engagemang i skolrådet i mina barns 

dåvarande skola. Själv tänkte jag inte på det som skolutveckling, inte då. Men, 

till denna lilla landsbygdsskola med fyrtiotalet elever och där undervisningen 

bedrivits traditionellt och i så kallad B-form, kom en dag en ny lärare och 

sedermera rektor. Denna nya medarbetare förde med sig nya tankar och idéer 

kring undervisning och lärande vilket skulle komma att bli en vändpunkt för 

skolan. Ett centralt inslag i förändringarna var att undervisningen organiserades 

i två åldersintegrerade spår i stället för den tidigare B-formen. Det infördes 

också en mer tematisk och ämnesövergripande undervisning och begrepp som 

elevens eget ansvar och planering av sin tid blev grundläggande. Grunden till 

denna nyordning låg i att man ville försöka arbeta mer elevaktivt än man gjort 

tidigare, men vi som förordade detta nya lyckades dela hela bygden i två läger då 

vår nya, utmanande rektor, som ett led i det elevcentrerade arbetssättet även 

ville införa fri tedrickning för eleverna under lektionstid! Någon måtta med 

flummet fick det väl ändå vara var det många som tyckte och detta var droppen 

som fick bägaren att rinna över.  

 

Diskurser handlar om vad som kan sägas och tänkas, men också om vem som 

kan/får tala, när och var och med vilken auktoritet (Foucault 1977). Att från 

staden till landsbygden komma som ny, kvinnlig, lärare/rektor och börja tala 

om elevaktiva arbetssätt, åldersintegrering, tematisk och ämnesövergripande 

undervisning och eget ansvar var väl en sak, kanske nytt och lite underligt. Men 

att dessutom påstå att eleverna kunde få springa runt i klassrummet och dricka 

te lite som de själva ville, nej det var inte tillåtet. Andra diskurser om vad skola 

var och kunde vara var mycket starka och skolrådet som bildades under denna 

tid blev en viktig länk mellan föräldrarna och skolan, eftersom motståndet mot 

det många upplevde som obegriplig nyordning tidvis var ganska kraftigt. De 

följande åren utkämpades en strid mellan det gamla och det nya där föräldrar, 
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anhöriga och även andra boende i bygden intog olika positioner i relation till 

detta nya.   

 

Skolutveckling, som jag nu i backspegeln kan se att engagemanget i mina barns 

skola handlade om, kan beskrivas som ett såväl politiskt- som vetenskapligt 

område där intresset är riktat mot hur skolan ska lyckas uppnå de skolpolitiska 

intentionerna (Dalin 1994, 1995; Holmström 2007). Olika föreställningar finns 

för hur detta ska gå till och olika aktörer är också verksamma på 

skolutvecklingsarenan (se nästföljande kapitel). Tills för i ett historiskt 

perspektiv alldeles nyligen saknades lärare och andra verksamma i skolan som 

aktörer på denna arena (Carlgren och Hörnqvist 1999; Hopkins 2000; Rhöse 

2006). De är också utelämnade i Dalins beskrivning av området: det är ett 

vetenskapligt och politiskt intresseområde. Idag kan dock skolutveckling även 

omfatta dem som är verksamma inom skolarenan, vilket skrivs fram med hjälp 

av begrepp så som professionalitet och läraren som en reflekterande praktiker. 

Föräldrar har också fått en förnyad roll i skolan vilket vårt agerande, vi som var 

i bygden engagerade föräldrar under 1990-talet, kan utgöra ett exempel på. Det 

vi försökte göra var att utveckla skolans mer traditionella förmedlings-

pedagogiska arbetsformer till något i våra ögon bättre.  

 

Med detta intresse för skolutveckling antogs jag som doktorand inom ramen för 

ovan nämnda skolutvecklings- och forskningsprojekt, PBS, som i likhet med 

mina intressen också definierade skolutveckling i termer av att utveckla 

elevaktiva arbetssätt. I nedanstående avsnitt redogör jag för detta 

forskningsprojekt. Detta följs sedan av en inramning av min studie i form av en 

genomgång av de senaste decenniernas omstruktureringar av det 

utbildningspolitiska området, samt några nedslag i nutida forskning om 

innebörder av dessa omstruktureringar för verksamma i skolan. Kapitlet 

avslutas med en presentation av studiens syfte och forskningsfrågor samt 

avhandlingens disposition.    

 

Avhandlingen i ett sammanhang 

 

Den här avhandlingen har alltså genomförts inom ramen för ett större 

skolutvecklings- och skolforskningsprojekt, Problembaserad skolutveckling 

(PBS), som bedrivs vid Karlstads universitet. Det övergripande syftet med 

forskningsprojektet var att ”bidra till kunskapsbildningen om hur lokala 



6 
 

gransknings- och förbättringssystem utvecklas, aktiveras och fungerar i ett 

långsiktigt förbättrings- och kvalitetsarbete” (Skolverket 2002 s. 1).  

 

Skolutvecklingssamarbetet bedrevs initialt under en femårsperiod mellan åren 

2003 till 2007 i nio kommuner i landet. Kommuner som tidigare deltagit i de så 

kallade utvecklingsdialogerna. Dessa utvecklingsdialoger påbörjades 1998 och 

var en utökning av det tidigare Skolverkets kvalitetsgranskning och syftade till 

att vara ett mer aktivt stöd till verksamheterna inom barnomsorg och skola. 

Bakgrunden till detta uppdrag stod att finna i de från skolorna inrapporterade 

resultaten där alltfler elever hade svårt att nå målen. Med utgångspunkt i 

skolornas årligen upprättade kvalitetsredovisningar var tanken att Skolverket i 

dialog med kommunerna skulle diskutera vilka insatser som behövdes för att 

förbättra resultaten i framförallt basfärdigheterna, det vill säga läsa, skriva och 

räkna (Skolverket 2008b).1  

 

Ett inslag i detta dialogarbete var kommunernas och skolornas förmåga att 

själva granska de egna insatserna för ökad måluppfyllelse. Till alla kommuner 

som deltagit i utvecklingsdialogen utgick så ett erbjudande om att ansöka om att 

delta i ett av två skolutvecklings- och forskningsprojekt, som båda syftade till 

att undersöka dessa lokala insatser vad gäller det egna kvalitets- och 

utvecklingsarbetet. Dessa var PBS, problembaserad skolutveckling, som bedrivs 

vid Karlstads universitet, och den så kallade Frirumsmodellen, som initialt 

bedrevs vid Högskolan Dalarna, nu överflyttad till Mälardalens högskola. I 

ansökan fick kommunerna motivera sitt val av deltagande i respektive 

skolutvecklingssamarbete, varefter nio kommuner valdes ut att medverka i PBS, 

fyra skolor i Frirumsmodellen. I forskningsprojekten anställdes också tre 

doktorander, en i PBS och två i Frirumsmodellen. Av de nio kommuner som 

valdes ut att medverka i PBS-samarbetet valdes sedan tre av dessa ut för att 

studeras närmare av den i projektet anställde doktoranden, det vill säga 

undertecknad.  

 

Syftet med PBS var och är att utifrån ett antal grundsatser vara ett stöd för 

skolledare och lärare i deras utvecklingsarbete på den enskilda skolan. Förutom 

insatser för stöd till skolledare och lärare har även insatser på kommun- och 

förvaltningsnivå genomförts. Upplägget av dessa insatser bestod av fem 

utbildningsdagar under handledning av den/de PBS-medarbetare som var 

                                                 
1 Denna dialogverksamhet överfördes senare till Myndigheten för skolutveckling, som i mars 2003 
blev en av två myndigheter, för att under 2008 åter bli en, Skolverket (Skolverket 2008b).  
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knutna till respektive deltagande kommun, samt deltagande i två 

nätverksträffar.2 Under dessa utbildningsdagar hölls föreläsningar om 

utgångspunkterna i det problembaserade perspektivet samt praktiska övningar i 

inom PBS förekommande metoder. I de deltagande kommunerna har sedan 

PBS-arbetet organiserats efter en grundstruktur bestående av så kallade 

lärgrupper som tillsammans fördjupar sin förståelse av något problemområde. 

De problemområden skolorna väljer att arbeta med utgår från arbetslagens, 

skolans eller kanske flera skolors behov av att djupare tränga in i något man 

finner angeläget. Arbetet i dessa lärgrupper sker i en form som kallas lärande 

samtal. Ett lärande samtal kan kort beskrivas som ett strukturerat samtal med 

syfte att skapa ett klimat där gruppdeltagarnas enskilda och gemensamma 

erfarenheter och förståelse av sitt problemområde fördjupas (Scherp 2003a). 

Det lärande samtalet leds av en inom PBS utbildad lärledare.  

 

I respektive kommun har sedan detta upplägg utformats utifrån varje specifik 

lokal kontext. Förutom att lärområdesarbete bedrivs i arbetslag på enskilda 

skolor och i kommunövergripande grupper, har lärgrupper också organiserats 

inom skolförvaltningarnas rektors- och ledningsgrupper.  

 

Ytterligare ett syfte med PBS har varit att tillsammans med de medverkande 

kommunerna/skolorna fördjupa förståelsen av problembaserad skolutveckling 

och att undersöka hållbarheten i de resultat som tidigare forskning vid Karlstads 

universitet om skolan som lärande organisation lett fram till (Scherp 2002, 

2003b; Scherp och Scherp 2002, 2007; Scherp och Thelin 2004). 

 

Nedan presenterar jag en bakgrund till och en sammanfattning av det 

problembaserade perspektivet på skolutveckling.  

 

Problembaserad skolutveckling – bakgrund, intentioner och strategier  
 

Bakgrund  
 

Bakgrunden till skolutvecklings- och forskningsprojektet PBS står att finna i två 

studier. I den första, en kvantitativ studie, undersöktes vilken betydelse 

rektorers sätt att bedriva ledarskap och utformningar av den lokala 

skolorganisationen hade för utvecklandet av elevaktiva arbetssätt (Scherp 1998). 

                                                 
2 Kostnaden per kommun för dessa utbildningsdagar och nätverksträffar uppgick i det ursprungliga 
projektet till 70 000 kronor.  
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Resultaten från denna studie visade en samvariation mellan sättet att organisera 

verksamheten på en skola och ett förändrat undervisningsmönster i riktning 

mot mera elevaktiva arbetssätt. Den visade också att en undervisning som 

bedrivs både individinriktat utifrån elevernas erfarenheter och 

ämnesöverskridande, där läraren fungerar som en handledare och 

tankeutmanare gynnar elevaktiva arbetssätt. Ytterligare ett resultat var 

betydelsen av ett utmanande förhållningssätt hos skolledningen för en 

utveckling av elevaktiva arbetssätt. I studien skrivs det elevaktiva sättet att 

bedriva undervisning på fram som en definition av vad skolutveckling är.  

 

I en efterföljande studie fortsätter Scherp (2003b) att undersöka lärares och 

skolledares föreställningar av vad de anser bidra till utveckling av verksamheten. 

Denna studie genomfördes som en intervjuundersökning och bekräftade 

resultaten från den tidigare studien, men den visade också fram en större 

komplexitet vad gäller dessa resultat än vad den tidigare kvantitativa 

undersökningen visade. Resultatet från denna studie visade att skolutveckling 

för lärare och skolledare handlar om att finna lösningar på problem man ställs 

inför i sitt vardagsarbete. Ur ett lärarperspektiv och i viss mån också ett 

skolledarperspektiv säger Scherp (2003b) är skolutveckling problembaserad. 

Scherp säger så här vad gäller faktorer som har betydelse för ett lyckosamt 

förändringsarbete: 
 

Att relatera utvecklingsarbetet till problem i vardagen förefaller vara av 

avgörande betydelse för ett framgångsrikt förändringsarbete. De skolledare, 
som upplevs ha haft en avgörande betydelse för skolans utveckling, har 

bidragit till en fördjupad förståelse av problemets art, flyttat problemet till 

den egna påverkanssfären samt bidragit till att man transformerat problem till 

utmaningar (Scherp 2003b s. 133).   

 

Med uttrycket att flytta ett problem till den egna påverkanssfären menar Scherp 

att de inom skolan verksamma, istället för att se problemet som liggande 

utanför skolan och därmed opåverkbart, vilket i sig skapar känslor av 

maktlöshet och uppgivenhet, tillskriver sig själva möjlighet att göra något åt det 

som upplevs vara problematiskt. Likaså kan problem på elevnivå tillskrivas 

eleven i termer av bristande motivation till exempel, som i sig kan ses som ett 

opåverkbart samhällsproblem. Eller så kan man vända på problemställningen 

och se elevens bristande motivation som ett pedagogiskt problem, möjligt att 

lösa inom skolan, vilket i stället skapar tilltro till den egna förmågan.  
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Lärande och ansvar – inte lydnad och kontroll    
 

När Scherp sedan går vidare och ställer sina resultat i relation till vad som skrivs 

fram i statliga styrdokument avseende skola och skolutveckling finner han att 

det som betonas som viktiga faktorer för skolutveckling i de statliga 

dokumenten - att styra med hjälp av noggrann målformulering som sedan 

utvärderas i efterhand - har föga gemensamt med den egna studiens resultat: 

lärare och skolledare nämner inte ens mål, planer och utvärdering när de talar 

om faktorer de ser gynna skolutveckling. Men detta betyder inte att 

utvärderings- och dokumentationsarbete inte är betydelsefulla. Poängen med 

dessa verksamheter i ett problembaserat perspektiv är att de genomförs utifrån 

ett lärande- och ansvarsperspektiv snarare än ur ett kontrollperspektiv. Detta 

innebär att utvärdering syftar till att erhålla ett underlag för fortsatt lärande om 

de problemområden som valts. Dokumentationen syftar till att kunna användas 

för fortsatt såväl lärande som görande och ligger till grund för en kontinuerlig 

utveckling av en skolas kollektiva minne genom att nya lärdomar efter hand 

ersätter gamla.  

 

Skolutvecklings- och forskningsprojektet PBS är alltså en fortsättning på ovan 

beskrivna studier, men man skulle också kunna säga att det uppstod som en 

reaktion mot de föreställningar om vad som fungerar utvecklingsbefrämjande 

som förs fram i statliga styrdokument. I enlighet med resultaten från den 

tidigare studien behöver skolutveckling i stället ta sin utgångspunkt i 

vardagsverksamheten och de problem och dilemman som elever, lärare och 

skolledare ställs inför. Ett underifrånperspektiv på skolutveckling betonas alltså 

i PBS. Detta beskrivs på följande sätt i en informationsbroschyr som riktar sig 

till skolor och kommuner:  
 

Medarbetarnas inre motivation ses som en viktigare utgångspunkt för 

skolutveckling än yttre ”hotivation” i form av kontroll och inspektion. En lär- 

och ansvarskultur på skolenheten är viktigare för skolutveckling än en 
lydnadskultur (Scherp 2007 s. 1). 

 

Ur ett problembaserat perspektiv tar skolutveckling gestalt i mötet mellan lärare 

och elev och i lärares egna och tillsammans med kollegors reflekterade 

erfarenheter av undervisning. Detta innebär att lärarnas erfarenhetslärande 

utgör en huvudstomme i skolutvecklingssammanhang och dessa är också 

huvudaktörer i skolutvecklingsarbetet. Detta betyder i sin tur att skolutveckling 

handlar om att skapa goda lärmiljöer för lärare så att en fördjupad kunskap om 
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upplevda problem, positiva såväl som negativa, uppnås. En fördjupad förståelse 

av problemet ökar möjligheterna till såväl mer ändamålsenliga som 

framgångsrika lösningar av problemet ifråga (Scherp 2003b).3  

 

En aspekt som också lyfts fram som betydelsefull i relation till det 

förståelsefördjupande arbetet är den enskilde medarbetarens och medarbetarnas 

gemensamma förståelse av skolans uppdrag. Grundtanken är att den förståelse 

av uppdraget man har påverkar ens agerande. En förändrad förståelse av 

uppdraget innebär alltså ett annorlunda agerande. Likaså har ens förståelse av 

uppdraget också betydelse för vilka problem man anser vara betydelsefulla att 

arbeta med. Genom en kontinuerlig dialog i och utifrån vardagsarbetet kollegor 

emellan, som syftar till att skapa en förståelse för varandras olika förståelser, 

kan den gemensamma förståelsen av uppdraget ges möjlighet att växa fram. 

 

Skoledarskap handlar i ett problembaserat perspektiv om att möjliggöra och 

leda en fördjupning av den gemensamma förståelsen av uppdraget samt att 

organisera lärprocesser med utgångspunkt i angelägna problem. 
 

Varaktig förändring av vardagen – inte projekt vid sidan av 
 

Skolutveckling ur det problembaserade perspektivet syftar till att omfatta hela 

eller stora delar av en skolas verksamhet. Detta innebär att 

skolutvecklingsarbetet inte begränsas till ett projekt som bedrivs vid sidan av 

vardagsarbetet. Istället betonas betydelsen av att på olika sätt arbeta mot och 

möjliggöra ett införlivande av de förändringar man genom det förståelse-

fördjupande problemlösningsarbetet kommit fram till i vardagsverksamheterna. 

Detta kan ske genom utmanande insatser inifrån skolan av lärare och/eller 

elever eller utifrån, från föräldrar och/eller statliga initiativ. Att uppmärksamma 

rutiners och organisationsstrukturers betydelse för förverkligandet av nya 

lärdomar blir i detta perspektiv betydelsefullt och en förändring av dessa 

strukturer bör göras i linje med de nya lärdomarna. 

 

Grundtanken är alltså att man medvetet bygger in ett lärande förhållningssätt i 

hela organisationen genom att utarbeta rutiner och metoder för 

problematisering, reflektion och eftertanke, med utgångspunkt i och med 

återverkningar på medarbetarnas dagliga arbete. Ett huvudsyfte i detta sätt att 

                                                 
3 Resterande avsnitt under rubrikerna Lärande och ansvar – inte lydnad och kontroll och Varaktig 
förändring av vardagen – inte projekt vid sidan av är en sammanfattning av texten ”PBS – 
Problembaserad skolutveckling. Ett vardagsnära perspektiv.” (Scherp 2003c).  
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arbeta är slutligen att förändringar av vardagsverksamheten i skolan ytterst 

handlar om att öka kvaliteten i elevernas lärprocesser.  
 

Ledarskap och styrning i det problembaserade perspektivet 
  

Så som PBS beskrivs från dess textkonstruktionsarena (se nedan) är detta 

perspektiv på skolutveckling även en modell för styrning och ledning av en 

verksamhet. I ett problembaserat perspektiv handlar detta om att leda ett 

gemensamt lärande vad gäller alla i verksamheten, rektorer, pedagoger och 

elever. Ledaren i denna lärandeorienterade organisation är:  
 

”möjliggörare av lärande i organisationen och av självvalda beteenden enligt 
därav framvuxna kunskaper och insikter” (Sarv (1997 s. 28) citerad i Scherp 

2003c s. 44). 

 

Huvuduppgiften för en ledare i ett PBS-perspektiv blir att tillsammans med 

medarbetarna fördjupa förståelsen av uppdraget men också att leda ett 

gemensamt lärande om elevers lärande och utveckling, i syfte att bidra till detta. 

Så här beskriver Scherp (Karlstads universitet 2009a) detta: 

Ett lärandeorienterat ledarskap inriktas på att hjälpa medarbetare med att 
reflektera över sina egna erfarenheter, att tydliggöra tidigare lärdomar och 

föreställningar samt att bygga upp nya förståelsefördjupande föreställningar 

och lärdomar om verksamheten (s. 1).  

Detta sätt att betrakta ledarskap får också konsekvenser för hur utvärdering, 

kompetensutveckling, medarbetarsamtal och lönekriterier utformas. Det vill 

säga på sätt som stödjer ett lärande, så som det beskrivs i citatet ovan. 

 

Det problembaserade perspektivets teoretiska grund4 
 

De teoretiska grunderna i problembaserad skolutveckling hämtas från två 

områden, det organisationsteoretiska och det kunskapsteoretiska. Från det 

organisationsteoretiska området används teori om lärande organisation samt 

systemteori. Från det kunskapsteoretiska området används en gestaltteoretisk 

och en konstruktivistisk teoribildning. Dessa områden är i sig inte helt enkla att 

avgränsa från varandra, i Scherp och Scherp (2007) presenteras också ett antal 

författare, Lewin (1963), Festinger (1957), Newcomb (1953), Heider (1958), 

                                                 
4 Avsnittet är en sammanfattning av texten ”Teoretisk grund för PBS – problembaserad 
skolutveckling” (Karlstads universitet 2009c). 
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Moscovici (2001) och Weick (2001, 2005) som gett näring åt det 

problembaserade perspektivet.    

 

I ett systemteoretiskt perspektiv (Weick i Scherp och Scherp 2007) betraktas 

organisationer som system där skeenden och resultat är konsekvenser av ett 

samspel mellan en organisations olika delar men också hur dessa delar 

samspelar med den organisatoriska helheten: om åtgärder genomförs i en del av 

systemet får det återverkningar i andra delar. Goda såväl som mindre goda 

resultat i en skola till exempel är ett resultat av hur samspelet mellan delarna 

fungerar. Ur detta systemperspektiv är problem en utgångspunkt och drivkraft, 

en möjlighet att komma fram till en bättre praxis, snarare än avvikelser som 

måste åtgärdas för att kunna återgå till ett normaltillstånd. Problem med en 

elevs bristande engagemang ligger alltså inte hos eleven utan i systemet: det är 

systemet som måste förändras så att eleven återigen kan känna lust att lära 

snarare än att eleven själv måste förmås öka sitt engagemang, oavsett det 

sammanhang han/hon befinner sig i.  

 

Den andra organisationsteoretiska grunden utgörs av den lärande 

organisationen (Argyris och Schön, Sandberg och Targama, Senge och Weick i 

Scherp och Scherp 2007). Denna beskrivs på följande sätt:  
 

man försöker skapa bättre förutsättningar för att kunna hantera de pedagogiska 
utmaningar man ställs inför i skolvardagen genom att mer medvetet och 

systematiskt lära i och om vardagsverksamheten på såväl individ- som grupp- 

och organisationsnivå. De lärdomar som växer fram dokumenteras i ett 

kollektivt minne och ligger till grund för förändringar i såväl 
organisationsstrukturer som handlingsmönster (Karlstads universitet 2009c s. 

1). 

En av de två kunskapsteoretiska utgångspunkterna utgörs av det 

gestaltteoretiska perspektivet (Lewin i Scherp och Scherp 2007). I detta 

perspektiv ses helheten vara något annat än summan av delarna. Men beroende 

av vilken helhet en del ingår i förändras också dess betydelse. I PBS ses 

uppdraget och medarbetarnas förståelse av undervisning och lärande som den 

helhet som ger betydelse åt de lärdomar man gör i skolvardagen. En och samma 

händelse i skolvardagen ges olika betydelse av olika lärare utifrån deras skilda 

förståelser av uppdraget. Utifrån den vikt som inom PBS läggs vid relationen 

mellan del och helhet beskrivs skolans hela uppdrag som betydelsefull.  
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Slutligen ligger en konstruktivistisk kunskapsteori till grund för det 

problembaserade perspektivet (Dewey, Lewin i Scherp och Scherp 2007). I 

denna kunskapssyn är det vi som individer som konstruerar kunskap genom att 

införliva nya erfarenheter till våra tidigare kunskaper och föreställningar. I 

relation till detta utgör en individs inre motivation en viktigare källa till lärande 

än yttre belöning och motivering. Den inre motivationen består i detta 

perspektiv av en vilja hos individen att utjämna den obalans som uppstår när 

nya erfarenheter som inte riktigt passar med tidigare skall införlivas. Obalansen 

initierar ett omstrukturerande tankearbete, det vill säga lärande. Utifrån detta 

perspektiv gynnas lärande av det utmanande mötet som sätter gamla 

föreställningar i gungning.   

Insatser 

I de kommuner som medverkar i PBS görs också insatser av olika slag för att 

stödja såväl utvecklingsarbetet på den enskilda skolan som på kommun- och 

förvaltningsnivå. Följande kan medlemmar ur PBS medarbetargrupp bidra med:  

• metoder för hur man kan arbeta med att fördjupa den gemensamma 

förståelsen av skolans uppdrag. Föreställningskartor har visat sig vara ett bra 

hjälpmedel 
• strukturer som underlättar upptäckten av mönster i vardagsarbetet som grund 

för lärande. T ex med hjälp av tabellfunktionen i Wordprogrammet eller 

samvariationsanalyser med hjälp av statistiska bearbetningsprogram 

• att synliggöra problem- och utvecklingsområden som elever, lärare och 
skolledare anser vara angelägna att arbeta med 

• utformning av medarbetarsamtal som främjar dialog, utmanande möten och 

gemensamt lärande 

• strukturer för lärande samtal 
• att organisera nätverk 

• att vara eller etablera kontakt med en kritisk vän 

• att konstruera utvärderingsinstrument som tydliggör samband mellan resultat 

och de processer och betingelser på skolan som ligger bakom resultaten 
• utformning av kompetensutveckling i form av lärgrupper 

• utformning av kvalitetsredovisningar som baseras på medarbetarnas lärdomar 

om lärande och undervisning (Karlstads universitet 2009b). 
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Sammanfattning  
 

Tre aspekter kan utgöra en sammanfattning av ovanstående. Skolutveckling i ett 

problembaserat perspektiv handlar om förändringar på skolnivå, det vill säga 

inom den enskilda skolan. Likaså handlar skolutveckling om en förändring av 

vardagsverksamheterna, i motsats till arbeten som i projektform ligger vid sidan 

av den ordinarie verksamheten. Slutligen syftar skolutveckling ur det 

problembaserade perspektivet till att genom att utveckla lärmiljön för de vuxna 

i verksamheten bidra till en hög kvalitet i elevernas lärprocesser.    

  

Det problembaserade perspektivet på skolutveckling har sin bakgrund i 

forskning som visade att verksamma i skolan, lärare och skolledare, inte tillskrev 

mål, planer och utvärdering någon betydelse för skolutveckling (Scherp 2003b). 

När lärare och skolledare tillfrågades om vad de såg vara betydelsefullt för att 

utveckla en skolas verksamhet talade de istället om betydelsen av att finna 

lösningar på problem de möter i vardagsverksamheten. Framväxten av det 

problembaserade perspektivet på skolutveckling utifrån resultaten från dessa 

tidigare studier kan alltså sägas ha skett som en reaktion mot föreställningar om 

vad som fungerar utvecklingsbefrämjande som förs fram i statliga 

styrdokument.  
 

 

En sådan idé om vad som fungerar utvecklingsbefrämjande förs fram i den för 

Sveriges skolor generellt gällande mål- och resultatstyrningsmodellen. Det vill 

säga att överordnade mål måste fastställas för verksamheten; en målhierarki 

etableras; nödvändiga åtgärder planeras och genomföras; resultaten mäts; 

kunskaperna från resultatmätningen tas till vara för att lära och eventuellt 

korrigera kursen (Røvik 1998). Denna styrmodell tillhör en av flera ingredienser 

i de senaste decenniernas omstruktureringar av det utbildningspolitiska 

området. Som en inramning till denna studie tecknar jag en bild av dessa 

omstruktureringar nedan. En bild jag vill beskriva i termer av att skolan idag, 

genom dessa omstruktureringar, har kommit att befinna sig i ett förändrat 

utbildningslandskap5 

 

 

                                                 
5 Formuleringen ”ett förändrat utbildningslandskap” är taget från Daniels Sundbergs avhandling 
Skolreformernas dilemman (2005).  
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Skolan i ett förändrat utbildningslandskap – en inramning för 

denna studie 

 

De som intervjuats för denna avhandling berättar om sina erfarenheter av 

skolutvecklingsarbetet PBS, men som jag beskrev tidigare pratar de även om sitt 

arbete i ett vidare perspektiv. Det vill säga att de utöver att tala om sina 

erfarenheter av att medverka i PBS också talar om hur de förhåller sig till och 

hanterar de nya krav som genom de senaste decenniernas omstruktureringar av 

det utbildningspolitiska området kommit att ställas på dem som är verksamma 

inom skolan. Man skulle alltså kunna säga att det utifrån dessa 

omstruktureringar har börjat berättas nya, diskursiva berättelser (se nedan) om 

vad skola är och ska vara.  

 

Avsnittet inleds med en kort tillbakablick på förhållandet mellan skolforskning 

och skolpolitik och avslutas med några nedslag i nutida forskning där 

innebörder av omstruktureringarna för verksamma inom skolan har studerats.   

 

Skolforskning och skolpolitik – en liten historisk tillbakablick 
 

Stephen Ball (2006c) beskriver relationen mellan skolforskning och skolpolitik 

från 1930-talet och framåt ur en i första hand engelsk horisont, men det går att 

se likheter med utvecklingen här i Sverige. Här inleddes och etablerades 

skolforskningen något senare, under 1950 och 60-talet framförallt i ämnena 

psykologi och pedagogik (Carlgren och Hörnqvist 1999). Vid byggandet av 

välfärdsstaten menar Ball, gick sociologisk skolforskning och policyutforming 

hand i hand ända fram till 1970-talet (Se även Klette 2002 och Carlgren och 

Klette 2008 för nordiska förhållanden). Det fanns en stor tilltro till skolans 

möjligheter att utjämna ekonomiska skillnader och forskningens resultat 

användes i nationens tjänst, för att leda skolans arbete i vad som då ansågs rätt 

riktning. I Sverige bedrevs forskningen med kvantitativa metoder, ofta utan 

koppling till människorna som jobbade i skolan, några systematiska samband 

mellan metod och resultat gick heller inte att påvisa (Carlgren och Hörnqvist 

1999; Englund 2006).  

 

Men även om skolforskningen här i Sverige främst pågick inom ämnena 

pedagogik och psykologi och bedrevs med positivistiska förtecken så hade 

också den så kallade bildningsdebatten pågått under lång tid. Richardsson 

(2004) beskriver framväxten av en statsstödd, allmän folkskola under 1800-
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talets första hälft och skoldebatten som då fördes mellan konservativa och 

liberala politiker handlade om huruvida det överhuvudtaget skulle vara statens 

ansvar att sörja för det allmännas bildning och utbildning. Under tidigt 1900-tal 

övergick debatten till att handla om huruvida skolan skulle bedrivas utifrån 

nyttoaspekter, det vill säga om landet i första hand behövde specialutbildad 

arbetskraft i det industrisamhälle som höll på att byggas, eller om fokus skulle 

ligga på vad till exempel Weber (1946/2006) talar om i termer av den 

kultiverade människan (Richardsson 2004; Talerud 1985). Med den kultiverade 

människan menar Weber det bildningsideal som låg bakom den bildade 

människan i de övre samhällsskikten. Ett slags bildning för bildningens skull 

snarare än en utbildning för att skola specialister till olika yrken.6   

 

Under 1970-talet började dock forskning visa att utbildning knappast utjämnade 

några sociala skillnader alls, tvärtom, vilket kanske framförallt Bourdieus 

forskning visat (Lauder m fl 2006; Ball 2006c och g). Under 1970-talet 

framfördes också en allt kraftfullare kritik mot den positivistiska 

skolforskningen här i Sverige och andra mer kvalitativa metoder arbetades fram 

under detta decennium och nästföljande (Carlgren och Hörnqvist 1999; 

Englund 2006). Men under denna tid kom den tidiga engelska skolforskningens 

koppling till statens utformning av styrdokument för skolan att snabbt bli 

politiskt inkorrekt. I detta glapp började andra tankegångar, nu från höger på 

den politiska skalan, göra sig gällande inom skolpolitiken. Under 1980-talet 

började också några intressera sig för styrdokumentutformning ur ett annat 

perspektiv: från att tidigare ha sysslat med frågor som systemdesign och 

jämlikhet utvecklades en implementationsforskning med fokus på kvalitet, 

utvärdering, ledarskap och ansvar (Ball 2006c). För svenska förhållanden 

tecknar Carlgren och Hörnqvist (1999) en liknande bild över hur den tidigare 

positivistiska forskningen som handlade om att finna den bästa Metoden 

förändrades till att bli forskning kring förändrings- och innovationsprocesser. 

Ett forskningsintresse som beskrivs nedan under rubriken skolutvecklings-

forskning.  

                                                 
6 Den bildningsdebatt som förelåg här i Sverige i förra seklets början har fortsatt att bölja fram och 
tillbaka under tidens gång. Rizvi och Lindgard (2006) och Mitchell (2006) uppmärksammar till 
exempel en spänning mellan socialdemokratiska och nyliberala ideal i utbildningspolitiken vad gäller 
policy-utformningen inom OECD och EU nu i vår tid. En spänning mellan två skilda perspektiv på 
skolan som lite slarvigt kallas ”kunskapsskolan” och ”flumskolan” kan också avläsas i två skrifter som 
gavs ut under 1990-talet. En skolproposition med titeln Växa med kunskaper gavs ut 1991 (Prop. 
1990/91:85). Läroplanskommitén gav ett år senare ut skriften Skola för bildning (SOU 1992:94) . I 
dessa båda skrifter går det också att avläsa nutida diskurser: kunskaper ska inhämtas för 
ekonomiska syften, tillväxt och välfärd samt att det är den enskilda individen som ska växa med sina 
kunskaper snarare än att vi i kunskapssamhället ska bli kritiskt skolade för att kunna medverka i 
opinionsbildning (Richardsson 2004).   
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Ozga (2000) gör en liknande genomgång av policyforskning avseende 

utbildningspolitik i termer av olika intentioner som legat till grund för 

utbildningspolitisk forskning. Även hon gör en översikt över tid, från 1940-talet 

fram till våra dagar, och säger att forskningen kan delas in i tre skilda vad hon 

kallar tankedomäner: den första (1940-1970) kan betecknas det sociala 

administrationsprojektet, det andra (1970-1990) policyanalysprojektet och det 

tredje (saknar tidsmarkering) det socialvetenskapliga projektet. Skillnaden dessa 

tre områden emellan handlar om att man i det sociala administrationsprojektet 

var intresserad av att, genom forskningsbaserad policyutformning, förändra 

skolpraktiken under uppbyggandet av välfärdsstaten. Detta projekt handlade 

om social ingenjörskonst, implementerad uppifrån, men där forskningsintresset 

ändå låg på befolkningens väl och ve, snarare än på staten. Inom det andra 

projektet studerades effekter av utbildningspolicy, oavsett vilken policy det 

handlade om. Detta område kan betecknas som ett mera tekniskt-

/instrumentellt intresseområde, med intresset vänt mot strategi och 

problemlösning. Inom detta projekt undersöks vad policy gör och vilken 

betydelse den får och inom området föreligger en stor närhet mellan stat och 

policyformulerare. I det tredje policyprojektet är intresset riktat mot att 

undersöka hur policy fungerar snarare än att få den att fungera. Intresset är här, 

enligt Ozga, riktat mot den akademiska disciplinen snarare än mot klienternas 

behov.  

 

Kunskap och nytta – nygamla ideal i en global skolpolitik 
 

Under 1990-talet inkorporerades skolforskning i den politiska sfären igen men 

denna gång kom skolan, i ett internationellt perspektiv och i linje med rådande 

politiska högerströmmar, att hamna vid skampålen: skolan var det i samhället 

som kunde lastas för nationens ekonomiska och sociala misslyckanden. En 

retorisk poäng och kanske förutsättning för denna manöver är att mycket krut 

läggs på att först visa att skolorna i landet gör dåliga resultat och ligger efter de 

bästa i de världsomspännande mätningarna av olika slag (PISA, MIT och 

liknande. Se nedan). Efter att ha visat att utbildningsnivån är så låg som det kan 

framstå i dessa mätningar kan man sedan driva tesen att en förändring av skolan 

är nödvändig för att landet inte ska komma på efterkälken i utbildningsnivå och 

därigenom också i ekonomiska och tekniska landvinningar (Ball 2006b och c; 

Grubb och Lazerson 2006; Waks 2003/2006).7  

                                                 
7 Se även Pongratz (2007) och Torrance (2006) för en kritisk diskussion av dessa mätningar.  
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Denna nyliberala skolpolitik med därtill hörande policyutformning kom nu att 

gå hand i hand med reformering av skolan (Ball 2006c, d och f). En av huvud-

ingredienserna i reformeringsrecepten handlar om att i stället för att staten 

centralt detaljstyr hur arbetet i skolan ska bedrivas - regelstyrning - så 

genomförs en decentraliserad ”fjärrstyrning”, genom att i efterhand genom 

olika former av mätningar och jämförelser kontrollera den enskilda skolans 

måluppfyllelse (Ball 2006f; Lauder m fl 2006; Lindensjö och Lundgren 2002; 

Olssen 2004/2006a; Richardsson 2004).8 Att marknadsanpassa skolan och 

konkurrensutsätta den genom att införa fritt val av skola och öppna upp för 

andra än stat och kommun att bedriva utbildning är en annan (Apple 2006; Ball 

2006a och g; Levin och Belfield 2003/2006; Lindensjö och Lundgren 2002).9  

 

Ett ökat fokus på ledarskapets betydelse är en tredje ingrediens, där detta 

ledarskapsideal också hämtas från ett marknadstänkande, det vill säga att även 

verksamheter i den offentliga sektorn ska skötas som ett företag. Centralt i detta 

synsätt är att fokus läggs på det som går att mäta (Ball 2006e; Lauder m fl. 2006; 

Røvik 1998). Men även ur ett mindre ekonomibetonat perspektiv tilldelas 

ledarskap idag en stor betydelse för skolors förmåga att utveckla sin 

verksamhet. Då kan ledarskap mera handla om att som rektor kunna skapa en 

utvecklingsbefrämjande kultur på skolan (Ekholm m fl 2000; Persson 2003; 

Scherp och Scherp 2007).  

 

Den ovan mycket grovt skissade nyliberala utbildningspolitiken kan beskrivas 

som en politisk styrningsfilosofi med utgångspunkt i marknadsrationalitet och 

ett globalt ekonomiskt system, baserat på ett vad som brukar benämnas ett 

laissez-faire-perspektiv. Detta innebär en minimal inblandning av statligt 

agerande utöver vad som anses krävas för att bibehålla fred och äganderätt 

(Mitchell 2006; Klein 2008). När det gäller dessa strömningar i skolpolitiken 

sker dessa ungefär samtidigt i flera delar av världen och även om världen 

fortfarande består av stater finns det många fler aktörer nu än tidigare. Förutom 

nationalstaten finns det globala aktörer så som världsbanken, WTO och OECD 

och regionala block som EU som också till stora delar styrs av dessa nyliberala 

idéer. Mitchell (2006) hävdar till exempel att den under 2004 dramatiska 

                                                 
8 Enligt Røvik (1998) är decentralisering och målstyrning egentligen två olika recept som är ute på 
resa samtidigt men med helt olika rötter. Decentralisering är en politisk rättvisediskurs medan 
målstyrning härstammar från amerikanskt managementtänkande. 
9 Se Klette 2002 för en detaljerad beskrivning av dessa omstruktureringar vad gäller de nordiska 
länderna. Se även Carlgren och Hörnqvist 1999; Daun 1997; Englund 2006; Holmström 2007; 
Lindensjö och Lundgren 2002; Romhed 1998; Salo, Moksnes-Furu och Rönnerman 2008 för 
svenska förhållanden. 
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ökningen av antalet medlemsstater i den europeiska unionen – från femton till 

tjugofem - innebar betydande förgreningsmöjligheter för nyliberal ekonomisk 

politik, vars styrningstekniker också expanderar in i alla civila som sociala sfärer. 

Dessa förändringar får alltså konsekvenser för såväl utbildning, arbetet med det 

som kallas social inkludering och hur det unga europeiska subjektet därigenom 

konstitueras som en rörlig, flexibel och självstyrande individ, vars fokus inriktas 

mot ekonomisk framgång snarare än det tidigare mer demokratiskt inriktade 

idealet (ibid.). Trots att OECD varken har ekonomiska resurser eller lagliga 

medel att ta till har detta forum fått ett starkt inflytande över sina 

medlemsländers utformning vad gäller utbildningspolicy de senaste decennierna 

(Ritzvi och Lindgard 2006; van Zanten 2007). 

 

Men den spänning som ändå existerar mellan nyliberalism och socialt 

demokratiska ideal innebär också att det nyliberala inflytandet blir olika stort i 

olika länder (Mitchell 2006). Mitchell hävdar att även om det nyliberala 

projektet breder ut sig så är det fortfarande inte obestritt inom den europeiska 

unionen. Det bör alltså därför betraktas som hybridartat och kontextuellt, då 

det möter och formas efter de lokala politiska förutsättningarna i respektive 

medlemsland. Inte minst i länder med starka socialdemokratiska rötter och en 

stark facklig organisation kan det nyliberala projektet möta motstånd.10 Att 

alltför enkelt generalisera omstruktureringarna till att se likadana ut världen över 

låter sig alltså inte göras (Ball m fl 2007; Carlgren och Klette 2008; Klette 2002; 

Lindblad m fl 2002; van Zanten 2007; Vidovich 2007 och Whitty och Powers 

2003). Klette (2002) för också ett resonemang kring själva begreppet 

omstrukturering, som hon menar är ett vitt, vagt och oklart begrepp och som 

används med olika innebörd. Hon definierar begreppet inom tre områden, 

kvalitet, effektivitet och skolstandard; lärarprofessionalisering och 

självbestämmande samt utbildning betraktat i nyliberala, ekonomiska termer. 

Hur dessa tre områden korsar varandra säger hon, beror på såväl olika 

reformpolicyers intentioner som den nationella kontexten. Olika forskare har 

också kommit fram till olika resultat när det gäller om och hur globaliseringen 

påverkar såväl utbildningssystemens innehåll och form på nationell nivå som 

den enskilde individens sätt att lära och vad vi lär (Green 1996/2006). 

 

Även om globaliseringen har lett till att olika länders utbildningssystem till vissa 

delar liknar varandra genom att utbildningspolicy lånas av varandra, så gör alltså 

                                                 
10  Se även Arnesen och Lundahl (2006) för ett resonemang kring relationen mellan just det socialt 
demokratiska välfärdsprojektets relation till skola och utbildning. 
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varje nation sin egen översättning av de globala trenderna, eftersom man är 

mån om att policyerna i slutändan ändå tjänar det egna landets intressen (Green 

1996/2006). Petersson (2008) till exempel, visar vad gäller en av de globala 

trenderna, de internationella kunskapsmätningarna (så som Progress in 

International Literacy Study (PIRLS), Programme of International Student 

Assessment (PISA) och Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS))11 

hur dessa internationella föreställningar medieras av aktörer på det nationella 

planet. Petersson diskuterar i termer av att dessa internationella idéer efter ett 

tag omvandlas till nationella prioriteringar och att dessa sedan visas upp av en 

nationell elit eftersom dessa gynnar deras position. Ett tydligt uttryck för detta 

har kunnat följas den senaste tiden i svensk debatt som handlat om huruvida 

den svenska skolan befinner sig i kris eller inte.12 

 

Innebörder av omstruktureringarna för verksamma inom skolan – några 

nedslag i nutida forskning 
 

Ur ett kritiskt perspektiv hävdas att skolutvecklingsforskning i allmänhet men 

skolförbättrings- och skoleffektivitetsforskning i synnerhet ingått en ohelig 

allians med dagens alltmer marknadiserade, individualiserade och 

prestationsinriktade skolpolitik (Apple 2006; Ball 2006f). En skolpolitik som 

vilar på ett antagande om att vi som individer innanför skolans väggar, såväl 

vuxna som barn, kan utveckla våra inneboende potentialer, oavsett vilka 

förhållanden vi lever under utanför densamma. I de här nyliberala 

reformeringsrecepten visar sig också en fjärde ingrediens, utöver de ovan tre 

beskrivna, mål- och resultatstyrning, marknadsanpassning samt tilltron till 

ledarskapets betydelse. Denna fjärde ingrediens är ett hyllande av individens 

eget ansvar för sitt lärande, vilket i den nyliberala diskursen innebär att skola 

mera handlar om att lära sig att sälja sig själv snarare än att hitta sig själv och sin 

plats i världen. Utbildning får på detta sätt en stark koppling till ekonomi och 

arbetsmarknad och syftar i första hand till att öka individens anställningsbarhet. 

                                                 
11 Mätningar med hjälp av TIMSS har företagits sedan 1995 och genomförs i fjärde och åttonde 
klass. Dessa mäter kunskaper i matematik och naturvetenskap.  PIRLS introducerades under 2006 
och genomförs i fjärde klass. Dessa undersöker läskunnighet. Dessa båda standardiserade test 
genomförs av IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement (Boston 
college 2008). PISA är ett mätinstrument utvecklat inom OECD som undersöker matematik-
kunskaper, problemlösningsförmåga, läskunnighet och färdigheter i naturkunskap hos elever i sista 
årskursen i grundskolan (och motsvarande). Mätinstrumentet introducerades år 2000 (OECD 2008).  
12 Sveriges Radio inledde under hösten 2008 en serie av fyra radioprogram där de granskade de 
uttalanden utbildningsminister Jan Björklund gjort i media de senaste tio åren där han använt dessa 
kunskapsmätningar som argument för den utbildningspolitik han förordar. Debatten har sedan 
fortsatt och pågår i skrivande stund i olika media där såväl forskare, fackliga företrädare, politiker, 
elever och skolpersonal har uttalat sig (Sveriges Radio 2008).   
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Med en definition av utbildning på detta sätt, det vill säga att utbildning går att 

betrakta som en vara med ett ekonomiskt värde, vrids också 

utbildningsinstitutioners utbud mot att alltmer svara upp mot yrkeslivets krav. 

Detta nyttoperspektiv på utbildning riskerar alltså paradoxalt nog att ställa sig i 

vägen för en djupare kunskapsbildning: om man bara lär det man tror sig 

komma att ha nytta av riskerar andra former av kunskap att bli betraktade som 

irrelevanta (Ball 2007; Lauder m fl 2006; Jarvis 2004, 2007, 2008; Olssen 

2006b).  

 

Med Balls (2006a) terminologi bidrar dessa inom omstruktureringsidéerna 

inneboende utvecklings-/förbättringskrav till en normalitetsdiskurs där 

ineffektiva/förändringsobenägna skolor blir det abnorma. Det utvecklas inom 

alla arenor en förväntan om att år för år förbättra resultaten, en förväntan som 

för de vuxna i verksamheterna ofta beskrivs i termer av möjligheter att uppnå 

en ökad professionalitet. Men vad säger de som är verksamma inom skolan 

själva om dessa nya krav? Carlgren och Klette (2008) och Klette (2002) 

redovisar forskning som handlar om hur dessa utbildningspolitiska 

omkonstruktioner kommit att påverka läraryrket. Studien utgick ifrån frågor 

som syftade till att göra en nyanserad beskrivning av dessa omstruktureringar 

och de frågade sig huruvida omstruktureringarna verkligen inneburit en 

värdeförskjutning avseende läraryrket från etisk professionalism till teknokratisk 

managerialism som de säger vissa forskare, till exempel Stephen Ball, hävdar. 

Undersökningen genomfördes både genom analys av auktoritativa 

styrdokument från de fyra nordiska länderna och genom intervjuer av lärare i de 

fyra nordiska länderna Danmark, Finland, Norge och Sverige. Utgångspunkten 

var dessa länders liknande historia vad gäller skolsystemets utformning. 

Resultaten av studien visar såväl likheter länderna emellan som nationella 

skillnader.13  

 

I intervjuerna i studien fick lärarna berätta hur de upplevt förändringar inom 

yrket under 1990-talet och Klette (2002) visar dels hur det skett en 

värdeförskjutning i synen på läraryrket från att ha betraktats som något allsidigt 

och grundat i civilmoral till att alltmer handla om marknadsvärden. Hon visar 

också att det existerar två parallella diskurser i hur lärarskap beskrivs: en där 

lärare talas om i termer av autonom professionalism och som samarbetande 
                                                 
13 Se även Salo, Moksnes-Furu och Rönnerman (2008) för en beskrivning av likheter och skillnader 
mellan de nordiska länderna beträffande utbildning och utbildningspolitik. De tre valda nordiska 
länderna i ett annat forskningsprojekt, EGSIE, som beskrivs nedan beskrivs dock representera 
ytterpolerna ibland länderna i Norden, det vill säga att de snarare skiljer sig åt än liknar varandra i 
utbildningshänseende (Lindblad, Johannesson, Simola 2002).   
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beslutsfattare samtidigt som det utarbetats en rad kontrollsystem och tekniker 

och där läraryrket kringgärdas av begränsningar. Resultaten av studien visar att 

omstruktureringarna ställer nya krav på lärare inom alla de undersökta länderna. 

Nya krav som också innebär nya föreställningar av vad det innebär att vara 

lärare. Dessa nya strävanden som framförs i de undersökta styrdokumenten 

beskrivs ha förändrat läraryrket från att ha varit ett implicit, hantverksorienterat 

och muntligt yrke till att bli explicit, diskursivt, teoribaserat och skriftligt.  

 

Carlgren och Klette (2008) visar också att de intervjuade lärarna talar om dessa 

förändringar i termer av att de numera ombeds utföra arbete som går utanför 

det de själva betraktar som sitt ”riktiga arbete” som lärare. Fostran av eleverna, 

sociala frågor samt nya uppgifter som kan relateras till skolutveckling beskrivs 

av lärarna ta alltmer av deras tid. I jämförelse med bilden av den såväl implicita 

som ideale läraren som förs fram i styrdokumenten talar lärarna själva om sitt 

yrke i mera traditionella termer: en lärare som undervisar elever i en klass. Vad 

det för lärarna innebär att vara professionell varierar dock mellan de nordiska 

länderna, vilket framkommer i de mera detaljerade beskrivningarna av de 

intervjuade lärarnas berättelser.  

 

Agnes van Zanten (2007) har också studerat vad förändringar inom 

utbildningsområdet har inneburit för de inom skolan verksamma samt 

föräldrar. Hon har studerat förhållandena i Frankrike utifrån två syften, dels att 

på mikro-nivå studera dessa förändringars innebörder, dels med en 

förhoppning att kunna belysa vikten av att kombinera ett globalt, nationellt och 

lokalt perspektiv. Van Zanten kommer fram till att den rådande 

ekonomistyrningen skapar klyftor mellan rektorer, lärare och föräldrar i och 

med att skolor agerar på en marknad där föräldrar fritt kan välja skola. Men 

klyftor säger hon, skapas också mellan de olika aktörerna inom den enskilda 

skolan, på grund av att decentraliseringen förändrar tidigare maktförhållanden i 

termer av att lärare förlorar inflytande till förmån för ett ökat tryck från externa 

kontroller. 

 

Ett annat exempel på studier inom detta område är forskning om förändringar 

inom lärar- och sjukvårdsyrken som bedrivs inom ett flertal länder inom EU – 

England, Finland, Grekland, Irland, Portugal, Spanien och Sverige (Goodson 

och Norrie 2005). Inom projektet undersöks vad de senaste decenniernas 

omstruktureringar innebär för lärares och sjuksköterskors professionella 

kunnande: hur fungerar dessa omstruktureringar och hur hanterar man som 
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lärare respektive sjuksköterska dessa förändringar? Studierna bedrivs utifrån en 

kombination av livshistorieforskning, etnografi, textanalys och nationell 

statistik. Syftet med forskningsprojektet är att studera möjligheter och 

begränsningar för förändring såväl som ett medel att fånga frågor kring sociala 

sammanhang och integration i dagens Europa.  

 

Resultaten från dessa studier visar stora skillnader beträffande lärares 

arbetsförhållanden i de studerade länderna, vilket gör att det enligt dessa 

forskare blir svårt att tala om ”lärare” som en enhetlig grupp. En gemensam 

erfarenhet som rapporterades från alla länder var dock att lärare är bekymrade 

över en känsla av förlorad prestige och respekt vad gäller deras yrke. Likaså 

uppgav alla som medverkat i studierna att arbetsbördan ökat, då de förmodas 

dokumentera sitt arbete och utföra annat ”pappersarbete” i en ökad 

utsträckning. Om någon gemensam erfarenhet kunde skönjas gällande 

omstruktureringar inom utbildningsområdet var det snarare en reformtrötthet, 

än aspekter som har att göra med läraryrkets professionalisering alternativt 

avprofessionalisering.    

 

Ytterligare ett forskningsprojekt med liknande syften med fokus på 

inklusion/exklusion är det som bedrivits i länder såväl inom som utanför 

Europa. Projektet pågick under namnet Educations Governance and social 

Integration/Exlusion (EGSIE) med medel från såväl EU som de i projektet 

medverkande länderna (Australien, England, Finland, Grekland, Island, 

Portugal, Skottland, Spanien, Sverige och Tyskland). Forskningen bedrevs 

genom en kombination av bland annat policytextanalyser; intervjuer med 

ledande politiker och administratörer inom utbildningsområdet, rektorer, lärare, 

skolsköterskor och annan skolpersonal samt analys av nationell statistik 

gällande utbildning och social inklusion/exklusion (Lindblad, Johannesson, 

Simola 2002). Studierna genomfördes dels i form av inledande fallstudier inom 

respektive land, dels som en forskningsöversikt över den forskning som 

bedrivits gällande omstruktureringar av det utbildningspolitiska området de 

senaste decennierna. Utifrån de resultat som framkom av dessa studier 

genomfördes därefter ytterligare fallstudier i respektive medverkande land 

(Lindblad m fl 2002).14  

 

                                                 
14 Resultaten från de nordiska studierna finns redovisade i ett temanummer av Scandinavian journal 
of educational research 2002, 46(3). 
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Resultaten från dessa intervjustudier i Sverige visade, på samma sätt som de 

andra ovan beskrivna forskningsprojekten, att läraryrket förändrats till att 

omfatta såväl fler som annorlunda uppgifter idag än tidigare. Men resultaten 

visade också att erfarenheterna av omstruktureringarna skiljer sig åt, inte enbart 

de olika länderna emellan utan även beroende på var i den lokala 

skolorganisationen man arbetar. De visade också att många av de intervjuade 

erfor omstruktureringarna som något oundvikligt, att förändringarna innebär 

framsteg i relation till tidigare förhållande och att det finns en tystnad kring 

tidigare (1960-1980-talet) viktiga mål som social-ekonomiska frågor och kring 

frågor om rättvisa (ibid.). Utbildare i dessa tre länder, Island, Finland och 

Sverige säger forskarna som genomförde studien, har normaliserat sig själva 

genom att de deltar i omstruktureringarna som vore de oundvikliga (s. 337).    

  

Ett forskningsområde där det också går att finna studier om de senaste 

decenniernas omstruktureringar med anknytning till skola och utbildning eller 

där det går att dra paralleller till fältet skola/utbildning är det som benämns 

professionsforskning. Till exempel bedrivs forskning i Sverige inom ett 

nationellt nätverk kallat Forum för professionsforskning där ett stort antal av landets 

lärosäten medverkar (Växsjö universitet 2009). Exempel på forskningsområden 

inom detta nätverk är implementationsforskning utifrån ett kritiskt perspektiv 

på de styrtekniker som utvecklats i kölvattnet på ovan beskrivna 

omstruktureringar samt forskning med fokus på frågor om professionell 

identitet i relation till nya ledarskapsreformer och ökade krav på dokumentering 

i arbetslivet (ibid.).  

 

Sammanfattning  

 

De här nya diskursiva berättelserna (se nedan) om skolan som har börjat 

berättas handlar om en skola med delvis andra definitioner av såväl kunskap 

och lärande som hur styrning och ledning av en verksamhet bör ske än vad som 

berättats tidigare. I de här berättelserna kan fyra ingredienser ses: skolan styrs 

genom en decentraliserad fjärrstyrning vilket innebär en tillämpning av ett mål-

och resultatstyrningssystem där utvärdering och kvalitetskontroll sker i 

efterhand; skolan utsätts som annan företagsverksamhet för 

marknadsanpassning vilket till exempel innebär för föräldrar fritt val av skola; 

ledarskap har kommit att betonas i termer av en ekonomistyrning av 

verksamheten, det vill säga att mätbarhet och effektivitet framhålls. Men även 
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ledarskap ur ett icke-ekonomibetonat perspektiv framhålls, då handlar ledarskap 

om att som exempelvis rektor skapa en utvecklingsbefrämjande kultur på 

skolan. Slutligen lyfts också det egna ansvaret för lärande fram som en 

ingrediens, både för eleverna och för de vuxna i verksamheten. Även här 

förekommer en tudelning/sammanblandning av vad som kan betraktas som 

filosofiskt existentiella aspekter av kunskap och lärande och mera 

ekonomibetonade.  

 

 

Under min egen resa, från att ha varit en engagerad, skolutvecklingsintresserad 

förälder i mina barns skola under 1990-talet, till att bli forskarstuderande under 

2000-talets första decennium har mitt intresse för skolutveckling kommit att 

förändras. Vi som förespråkade fri tedrickning för eleverna under lektionstid 

avgick med segern i den här striden mellan det gamla och det nya. Striden förde 

vi genom att argumentera med hjälp av styrdokumenten för skolan och vi 

lutade oss mot dessas auktoritet. För även om ingen sa det högt visste vi nog att 

våra olika ställningstaganden när det gällde våra barns skola i mångt och mycket 

handlade om ideologi och värderingar, men jag kan inte dra mig till minnes att 

jag tänkte så när det gällde styrdokumenten, att de skulle vara tolkningsbara. 

Dessa var för mig en given utgångspunkt: det som stod där skulle rektor, lärare 

och vi föräldrar tillsammans arbeta för att uppnå.  

 

Mitt intresse då sammanföll alltså med det reform- och implementationsintresse 

som återfinns inom det forskningsfält som sysslar med skolutveckling. Jag 

befann mig inte bara genom mitt engagemang som förälder utan även genom 

mina arbeten som rörde frågor kring skola och kultur, på den arena utanför 

skolan – Skolverket och Kulturrådet – som utifrån de berättelser om skolan 

som konstruerats där också ville in i skolan och förändra den, i linje med dessa 

berättelser (Conelly och Clandinin 1996). Berättelser som handlar om 

implementationsstrategier, om nya forskningsresultat, om förbättringsrutiner 

och så vidare. Lärares och andras motberättelser (se nedan) om dessa utifrån 

kommande förändringsinitiativ betraktas ofta av dem som kommer med dessa 

initiativ, alltså även av mig vid den här tiden, som problematiska.  

 

Men, om man istället vänder på perspektivet ser man att det inom 

textkonstruktionsarenan (där policytexter formuleras, se nedan) snarare råder en 

brist på hänsyn till vilka berättelser om skola och skolutveckling som redan 

pågår i skolan. Om man istället väljer att lyssna till dessa inifrån skolan 
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kommande berättelser hör man att de handlar om att lärare ser skolan som en 

plats fylld av andras visioner av vad som är rätt för eleverna, vad som är rätt för 

dem själva. Skolan är i deras ögon ofta ”nedskräpad” av påbjudna föreskrifter 

(Conelly och Clandinin 1996. s. 151). De uttrycker detta genom fraser som ”det 

är så mycket som kommer”, ”undrar vad dom hittar på härnäst”, ”kan vi inte få 

lite arbetsro någon gång” och liknande. Fraser som också de lärare jag har 

intervjuat inte sällan använder sig av.  

 

Men skolan består av fler arenor än lärararenan. I skolan befinner sig också 

rektorer, förvaltningschefer, skolpolitiker och många andra. En fråga som jag 

utifrån mitt förändrade intresse började fundera över var: vad händer om jag, 

snarare än att betrakta reformer och utvecklingsarbeten som ett medel att 

förverkliga en politisk eller annan idé, vilket riktar fokus mot ett 

förändringsarbetes utfall, i stället betraktar dessa som betydelsefulla strategiska 

skådeplatser för olika aktörer som med skilda perspektiv kämpar om legitimitet 

(Ball 2006d; Boje 1991, 2001, 2007; Sundberg 2005)? Det som hände när jag 

utifrån detta perspektiv betraktade de intervjuades berättelser om PBS var att 

begrepp som till exempel ”motstånd” och ”förändringsovilja” föll bort för att 

ersättas av frågor kring vem det är som äger – ges och tar sig rätten att äga – 

berättelsen om såväl PBS som skolutveckling i detta fall (Linde 2008; Mishler 

1995). Utifrån detta började jag söka efter hur dessa berättelser ramades in och 

legitimerades av dem som intervjuats. Jag började också söka efter vilka 

strategier för meningsskapande (management of sense-making) jag kunde höra 

utformas (Mishler 1995).  

 

Utifrån mina teoretiska och metodologiska val har jag valt att använda 

begreppet arena i tre fall. För det första används det för att beskriva de olika 

platser inom skolans organisation de som intervjuats är verksamma inom.  

Arenabegreppet är fritt från hierarkiskt särskiljande konnotationer, till skillnad 

från begreppet nivå, som ofta används för att beskriva en organisation. Jag har 

intervjuat pedagoger, rektorer, områdeschefer, utvecklingsledare, 

förvaltningschefer och politiker (se nedan). De huvudsakliga arenabegrepp jag 

använder i denna första betydelse är lärararenan, rektorsarenan och 

förvaltningsledningsarenan. Alla former av kategorisering innebär dock att göra 

våld på en komplex social verklighet, vilket innebär att det i min 

resultatframställning kan hända att en rektor ingår under beteckningen 

förvaltningsledningsarenan. Vilka yrkesgrupper som ingår i dessa kategorier kan 

alltså variera, vilket framgår av texten där dessa presenteras.  
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För det andra används begreppet för att beskriva relationen mellan policy och 

praktik, vilket presenteras i avhandlingens tredje kapitel i form av en tredelad 

policymodell. Det tredje arenabegreppet används för att beskriva sättet jag 

betraktar en reform/utvecklingsarbete på: som en arena där det pågår en kamp 

om mening, så som beskrevs ovan.  
 

Studiens syfte 

 

Snarare än att jag har mitt intresse vänt mot hur människor och sammanhang 

förmodas justera sig för att bättre överensstämma med en ny utvecklingsidé, en 

ny policy, har jag alltså kommit att fokusera hur en utvecklingsidé, en policy, 

istället justeras i förhållande till de människor som är tänkta att omsätta denna 

idé (Ball 2006h; Weaver-Hightower 2008). Det här innebär att mitt fokus har 

vänts mot de lokala skolsammanhangen och de berättelser som berättas om 

PBS där, i syfte att låta många röster från skolans olika arenor komma till tals. 

Jag skulle kunna säga att jag på detta sätt har kommit att intressera mig för 

policyers ”undre värld” (Ball 2006h). Utifrån detta formulerar jag avhandlingens 

syfte enligt följande:  

 

Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av det 

problembaserade perspektivet på skolutveckling, men även vissa aspekter av 

skol- och organisationsutveckling i allmänhet. Mer specifikt syftar avhandlingen 

till att visa hur iscensättning och genomförande av en ny utvecklingsidé/policy 

(PBS) tas emot och omkonstrueras i tre skilda lokala kontexter (enskilda skolor 

och dess förvaltningar i tre kommuner, vilka beskrivs nedan).  

 

Mina forskningsfrågor är:  

 

• Vad händer med en utvecklingsidé när den landar i en verksamhet? 

• Hur tolkas och omkonstrueras idén inom skolans olika arenor – 

förvaltningsledningsarenan, rektorsarenan och lärararenan? 

• Hur kan detta förstås ur ett kritiskt och inkluderande policyperspektiv? 

 

För att besvara ovanstående forskningsfrågor avser jag att med hjälp av ett 

narrativt perspektiv undersöka:  
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• Hur de som intervjuats inom de olika arenorna berättar om att valet av 

skolutvecklingsmodell föll på just PBS. 

• Hur de berättar om iscensättningen av PBS. 

• Hur de berättar om PBS i förhållande till annat de arbetar med. 

• Hur de berättar om vilken betydelse PBS skall tilldelas i verksamheten.  

 

Avhandlingens disposition 

 

Avhandlingen består förutom av detta inledande kapitel av sju kapitel. Kapitel 

ett, introduktion, innehöll en introduktion till studien, en presentation av det 

problembaserade perspektivet på skolutveckling (PBS) samt en inramning av 

avhandlingen som bestod av en kort beskrivning av de senaste decenniernas 

omstrukturering av utbildningsområdet jämte vissa innebörder av dessa för 

verksamma inom skolan. Kapitlet avslutades med avhandlingens syfte och 

forskningsfrågor.   

 

I kapitel två, tidigare forskning, beskrivs framväxten av skolutvecklingsforskning 

som ett självständigt forskningsfält samt presenteras några nedslag i samtida 

svensk skolutvecklingsforskning. Kapitlet rubriceras ”Forskning om 

skolutveckling. Några historiska trådar, några nutida strömningar”. Kapitlet 

avslutas med att denna studie placeras i forskningsfältet.  

 

I kapitel tre presenteras avhandlingens teoretiska utgångspunkter: en narrativ ansats 

samt ett kritiskt utbildningssociologiskt perspektiv på reform- och 

utvecklingstexter. Kapitel har rubriken ”Mellan erfarenhet och diskurs. Studiens 

teoretiska utgångspunkter”. 

 

I kapitel fyra, metodkapitlet, beskrivs hur undersökningen är genomförd samt 

vilken metod och vilka analysbegrepp som använts. Kapitlet har rubriken ”Att 

studera berättande och berättelser i en organisatorisk kontext. Metod och 

genomförande”. 

 

Kapitel fem, sex och sju är resultatkapitel. Resultatdelen, rubricerad ”PBS i tre 

lokala kontexter”, inleds med en kortare presentation av vad resultatkapitlen 

handlar om och hur de är strukturerade. Framställningarna utgår ifrån 

variationen tre skolförvaltningar emellan, vilket innebär att jag presenterar 

resultaten i form av tre åtskilda kommunberättelser. I kapitel fem, under 
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rubriken ”Skolutveckling genom policypluralism. Berättelser från Åsen”, 

presenteras resultaten från Åsens kommuns skolförvaltning. Kapitel sex har 

rubriken ”Från dialog och lärande till kontroll? Berättelser från Bergnäs”, i 

vilket resultaten från Bergnäs skolförvaltning presenteras. Resultaten från 

Kvarnby kommuns skolförvaltning presenteras i kapitel sju och har rubriken 

”Skolutveckling i en viss riktning. Berättelser från Kvarnby”.  

 

Kapitel åtta är avhandlingens diskussionskapitel. Kapitlet heter ”Iscensättning av 

ett nytt utvecklingsarbete. Ett fönster mot praktikens diskursiva dimension. 

Resultatdiskussion”. Genom att anlägga ett kritiskt och inkluderande 

policyperspektiv på resultaten diskuteras dessa i relation till det 

problembaserade perspektivet på skolutveckling. Med hjälp av det kritiska 

perspektivet på policy, där policy även kan förstås i termer av diskurs, sätts 

också resultaten i relation till några aspekter av de berättelser om skola och 

skolutveckling som kommit att berättas de senaste decennierna.  

 

Genom att till sist anlägga en självkritisk blick på mina egna insatser i relation 

till den narrativa ansatsen presenterar jag några framåtblickande frågor i en 

Epilog. 
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KAPITEL 2. 
 

FORSKNING OM SKOLUTVECKLING   

Några historiska trådar, några nutida strömningar 

 
Alla som arbetade kände, åh, vad är detta för stort grått moln som har kommit. 

Och ingen kunde säga riktigt: vad är skolutveckling? Det var ett begrepp som 
bara fanns överallt (…). Och då när man har börjat se det, att det inte bara är 

stora hemska moln och arbetsuppgifter som kommer: det hänger ihop och det 

till och med hjälper en (…). Att samtala och ha en öppenhet är det enda som 

hjälper oss även vid förändringar. Då blir det inte lika skrämmande, det blir 
lättare och mer spännande. Att man kan uppleva det spännande i stället för 

hotfullt (Elisabeth, rektor på Bergsskolan iEkenäs, Åsen (R4K3)).  

 

Elisabeth som kommer till tals i citatet ovan inleder vårt samtal med att tala om 

hur hon kommer ihåg hur det var när hon först började höra talas om 

skolutveckling i slutet av 1990-talet. Hon säger att hon kopplar 

skolutvecklingsbegreppet till det fackliga skolutvecklingsavtalet (Svenska 

kommunförbundet 1998)15 och att de i samband med det pratade väldigt 

mycket om skolutveckling på skolan. Den största skillnaden idag vad gäller 

begreppet skolutveckling säger hon, är att de som arbetar i skolan nu kan ”ta” 

på begreppet på ett annat sätt än vad de kunde tidigare, då det förutom att det 

var oklart också var ett nästan hotfullt begrepp. Hon säger att ”folk har börjat 

känna sig delaktiga i skolutveckling” nu, på ett annat sätt än tidigare, att de 

tidigare var mera rädda. Tidigare ville lärarna ha det som de alltid haft det säger 

hon, nu ser de på ett annat sätt att de är delaktiga i en process.  

 

Elisabeth gör en uttrycksfull beskrivning av kollegiets känslor inför det här 

stora grå molnet skolutveckling som kommit och som ingen riktigt kunde säga 

vad det var för något. Begreppet bara fanns överallt … Under de senaste 

decennierna har också skolutveckling kommit att införlivas i skolors praktiska 

sfär på ett annat sätt än tidigare, då skolutveckling och kompetensutveckling, i 

linje med omstruktureringarna av utbildningspolitiken, kommit att betraktas 

som två sidor av samma mynt (Carlgren och Hörnqvist 1999). Lärarens roll 

inom skolutvecklingsarbetet har alltså förändrats från att tidigare varit en 

omsättare av forskningsresultat (1950- och 60-tal) till att idag betraktas som en 

                                                 
15 Detta avtal utarbetades under slutet av 1990-talet och trädde i kraft vid tiden för millennieskiftet 
(Svenska kommunförbundet 1998).  
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aktiv deltagare i kunskapsutvecklingen. Så som Elisabeth beskriver kollegiets 

förändrade känslor inför det hemska molnet skolutveckling kan illustrera den 

här förändrade synen på vad skolutveckling är.  

 

Det Elisabeth säger daterar den skolpraktiska skolutvecklingen till sent 1990-tal. 

Skolutveckling som ett forskningsfält har dock anor längre tillbaka i tiden. I det 

här kapitlet avser jag att inledningsvis göra en kort historisk tillbakablick på 

framväxten av området. Detta följs av en beskrivning av den förändrings-

forskning (innovations/implementationsforskning) som följde i dess fotspår 

och som fortfarande utgör ett dominerande inslag inom området. Sedan görs en 

kort översikt av den samtida skolutvecklingsforskningen i Sverige. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning och ett resonemang om denna studies 

positionering inom området.  
 

Att undersöka hur skolor förändras och varför – ett 

forskningsområde tar form i efterkrigstidens USA  

 

Skolutvecklingsforskning som ett självständigt forskningsfält har sina rötter i 

efterkrigstidens USA (Dalin 1994; Lieberman och Grolnik 2000; Miles 2000; 

Mortimore 2000; Sarason 2000), även om det vetenskapliga intresset för att 

undersöka hur det går till när skolor förändras vaknade under 1920–30-talet, då 

Mort och Cornell undrade hur skolor gör när de förändras över tid och när de 

befinner sig under ett yttre förändringstryck (Miles 2000). Fullan (2000) säger 

att mycket klokt sagts redan innan av sådana som Durkheim, Parsons och 

Weber, som sysslade med samhällsförändring i mera generella termer. Men, 

under efterkrigstiden började forskare i USA ställa sig frågor som handlade om 

hur just skolan skulle kunna förbättras. Frågor som väcktes utifrån bland annat 

föräldrars begynnande krav på bättre skolor för sina barn. Efter kriget hade 

många börjat se utbildning som en väg till bättre jobb och godare 

framtidsmöjligheter och man började med hjälp av pengar från exempelvis the 

National Defence Act (1958) att reformera läroplanerna. Man frågade sig också 

vem som skulle ta ansvaret för dessa skolförbättringar, hur de skulle utformas 

och vilka förutsättningar som behövdes för att stödja dessa reformer 

(Lieberman och Grolnik 2000; Sarason 2000).16 Det statliga intresset att 

                                                 
16 Den kan vara vanskligt att på detta sätt beskriva USA som skolutvecklingens ”vagga”, eftersom 
utvecklingen där skiljer sig från vår och övriga Europas (som det också är vanskligt att dra ”över en 
kam”), men enligt Per Dalin (1994) har den största inspirationen till skandinaviska reformer kommit 
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utveckla utbildningssystemet uppkom genom att nationen (rymd) tekniskt 

började halka efter Ryssland (Sputnik) och att ett behov uppstod för att finna 

vägar för att komma ikapp och förbi sina kombattanter (Dalin 1994; Fullan 

2000; Hopkins 2000).17   

 

Enligt Sarason (2000) blir de omvälvande sociala förändringarna som sker 

under de närmaste decennierna efter kriget egentligen inte synliga förrän senare, 

då det också började stå klart att skol- och utbildningsforskning handlar om så 

mycket mer än enbart utbildning. En viktig aktör som placerade frågor om 

sociala orättvisor på agendan vid den tiden var exempelvis de olika 

medborgarrättsrörelser som växte fram under 1960-talet (Fullan 2001). Under 

1960- och 70-talet får också skolutvecklingsforskningen hjälp av den 

utbildningssociologiska forskningen där, som nämndes ovan, främst Bourdieus 

forskning visade att utbildning inte utjämnade några sociala skillnader (Ball 

2006c och g; Lauder m fl 2006). Inom skolutvecklingsforskningsområdet fick 

den så kallade Colemanrapporten (1966)(Mortimore 2000) stor betydelse under 

den här tiden, där han och hans medarbetare utifrån engelska data visade att 

familjers ekonomiska bakgrund var den viktigaste faktorns för elevers 

studieresultat.  

 

Dessa för skolforskningen dystra resultat, att skolan egentligen spelade en så 

liten roll för elevernas skolprestationer ledde till att forskarna började försöka 

reda ut och särskilja det skolor försökte göra från det eleverna tog med sig in i 

klassrummet. Detta skedde under devisen: Alla elever kan lära (Mortimore 2000), 

en tråd som löper in i dagens skoleffektivitetsforskning, här i Sverige kanske 

främst företrädd genom Lennart Grosins arbeten (se nedan). En motsvarande 

devis i hans forskning är det han kallar för hemmets läroplan (Grosin 2003). En 

fråga Mortimer (2000) och hans medarbetare (forskningsprojektet leddes av 

Michel Rutter) ställde sig i en för skolutvecklingsforskningen ytterligare viktigt 

arbete (Fifteen thousand hours) var: har olika skolor olika effekt på barns 

utveckling och om det förhåller sig på det sättet, vad är det med vissa skolor 

som gör dem mer framgångsrika än andra? Många av dagens svenska 

skolutvecklingsforskare fortsätter att ställa dessa frågor, även om det föreligger 

                                                                                                                                        
just därifrån. Begreppet skolutveckling har också olika innebörd i olika länder (ibid.), allt beroende på 
det enskilda landets specifika historiska, ekonomiska, kulturella, sociala etcetera kontext.   
17 Hopkins (2000) konstaterar att trots alla försök, på båda sidor av Atlanten, att reformera 
läroplanerna skulle det visa sig att detta inte hade någon djupgående effekt på undervisningen, av 
den enkla anledningen att lärare inte var involverade i reformerna. Fullan (2001) kommenterar också 
kort att man inte alls behöver tro på dessa förklaringar, men att USA:s regering i alla fall beslutade 
att sjösätta en storskalig läroplansreform under denna tid.   
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en viss skillnad i om man som forskare väljer att säga att skolor är 

framgångsrika (skoleffektivitetsforskning, Lennart Grosin) eller utvecklings-

benägna (skolutvecklingsforskning med namn så som Gunnar Berg och Hans-

Åke Scherp, skolförbättringsforskning, Ulf Blossing).18 (Ett fortsatt resonemang 

kring detta återkommer nedan).    

 

Det Mortimores undersökning visade var att enskilda skolor skilde sig åt, även 

efter att hänsyn tagits till föräldrarnas socio-ekonomiska status. Viktiga faktorer 

i variationen mellan skolorna var exempelvis lärarnas strävan att ha en 

akademisk status i klassrummet samt lärarnas interagerande med eleverna och 

organisering av lektionerna. (Mortimore 2000).  

 

En efterföljande undersökning genomfördes 1979 under namnet School matters 

(Mortimore 2000), där elva faktorer presenterades såsom viktiga för att bygga 

den effektiva skolan. Faktorer som med lite olika tyngdpunkt tagits upp av 

skolutvecklings/förbättrings/ effektivitetsforskare här i Sverige. Dessa faktorer 

är vikten av ett professionellt ledarskap; att de verksamma i skolan delar mål 

och visioner; att man försöker skapa såväl en lärande omgivning som en lärande 

organisation; en koncentration på in- och utlärande (learning and teaching); att 

man strävar efter en meningsfullhet för eleverna i det som lärs ut/lärs in; det 

ska ställas höga förväntningar på eleverna; att man övervakar/följer (monitor) 

elevernas utveckling; att man främjar såväl elevers rättigheter som skyldigheter 

samt att man bygger upp ett partnerskap mellan hem och skola (ibid.).  

 

Innovation, implementation och planerad förändring – nya 

forskningsintressen utvecklas 

 

Enligt Hopkins (2000) finns ytterligare inflytelserika källor till dagens 

skolutvecklingsforskning varav den ena återfinns inom området 

organisationsförändring där en forskare som haft betydelse för forskningsfältet 

är Matthew Miles (Fullan 2000; Hopkins 2000). Han började i slutet av 1940-

talet att utforska grupprocessernas betydelse för människors lärande och gick 

under 1960-talet vidare till att utforska processerna under förändringsarbete, i 

motsats till att fokusera det önskade men sällan uppnådda resultatet av 

                                                 
18 Här i Sverige genomförde till exempel Scherp och Thelin 2004 en undersökning utifrån en liknande 
undran då de analyserade vilka faktorer på skol- och kommunnivå som kan ha betydelse för skolors 
utvecklingsbenägenhet, utifrån att dessa skolor uppmärksammats av Skolverket såsom varande just 
utvecklingsbenägna. 
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detsamma (Miles 2000). Han ansåg att Mort och Cornell, som redan på 1920–

30-talet gjorde mera naturalistiska skolstudier över en längre tid var för negativa 

i sina slutsatser och Miles frågade sig istället: hur kan en organisation fås att 

förändras fort? Hans resultat utifrån denna fråga presenterades i en bok vid 

namn Innovation in Education som kom 1964 där han diskuterar för honom 

viktiga aspekter av innovationsarbete, som han valde att kalla det. Hans 

forskning har kommit att spela en betydande roll för det så kallade planned-

change-tänkandet, där förändrings- och innovationsarbete talas om i termer av 

spridning (diffusion) och införande (adoption).19  

 

Problem med att på ett planerat sätt implementera nya idéer i en verksamhet, 

det vill säga att de som förmodades omsätta reformplanerna till den praktiska 

verkligheten inte gjorde så som det förmodats började sedan uppmärksammas 

under tidigt 1970-tal (Giacquinta 2006; McLaughlin 2000). När forskare alltmer 

insåg att förändringsarbete kanske inte var så enkelt byttes också begreppet 

innovation ut mot implementation. Implementationsforskningen kan på detta 

sätt ses som ett viktigt område inom/parallellt med skolutvecklingsforskning 

(Fullan 2000).20  

 

Som ett exempel på implementationsforskning genomfördes mellan åren 1973 

och 1978 en policy-trajektorieundersökning – The Rand Change Agent Study – 

där man, utifrån de upptäckter som gjorts beträffande svårigheter att 

implementera statliga reformer på lokal nivå, ville undersöka statliga 

utbildningspolicyers väg genom utbildningssystemet (McLaughlin 2000). 

Resultatet av studien visade att även om verksamma på det lokala planet 

”adopterade” statliga reforminitiativ så innebar det att det bara var det första 

steget i en flerstegsprocess: En adoption på ledningsnivå innebar inte att 

förändringsidén med självklarhet implementerades inom resten av 

organisationen. Inte heller behövde en framgångsrik implementation innebära 

långsiktig förändring i enlighet med den ursprungliga idén. McLaughlin 

                                                 
19 Weick och Quinn (1999) hävdar i en genomgång av förändringsforskning, att denna kan liknas vid 
en egen genre inom området organisationsforskning och konstaterar att det mesta inom genren kan 
härledas till Kurt Lewins idéer i slutet av 1940- början av 1950-talet (Se även Hopkins 2000).  
20 Under sent 1960-tal, tidigt 1970-tal, inrättades en forsknings- och innovationsavdelning inom 
OECD, Center for Educational Research (CERI. ) Under 1980-talet sponsrade de ett internationellt 
skolförbättringsprogram, ”International School Improvement Project (ISIP), som enligt Hopkins 
(2000) frångick det tidigare uppifråntänkandet vad gäller strategiskt förändringsarbete. Det pågår 
också ett skolutvecklingssamarbete mellan de nordiska länderna (NSS) där man under en 
femårsperiod ska stärka skolsamarbetet dessa länder emellan. Bland annat skall man ”samla god 
praxis, erfarenheter och förmedla dem till en så bred krets som möjligt i Norden” (Norden: de 
nordiska ländernas officiella samarbete 2007). 
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konstaterade även att många innovationer adopterades parallellt, enbart några 

av dessa implementerades med framgång och än färre fick långsiktiga 

konsekvenser (ibid.).  

 

Under 1980-talet börjar forskarna än mer inse att man också måste förstå 

förändringsprocesser för att kunna genomföra förändringar. Det räcker så att 

säga inte med att finna kriterier för en framgångsrik skola, eftersom dessa 

kriterier inte implementerar sig själv på andra platser. Skolutvecklingsforskning 

såväl som annan organisationsforskning har idag kommit till den insikten att 

reformarbete är en kontextuell verksamhet (Fullan 1991, 2000; Miles 2000; 

Seashore Louis 2000). Så här säger Miles:  
 

School change was thus a matter not just of planning, nor of finding and 

installing “good practices”, but of an organically-led and managed process 

deeply influenced by the local context, with some predictable regularities and a 

great many unforeseen contingencies. It could be considered “local reform” 
(Miles 2000, s 54).  

 

Men de ur ett förändringsperspektiv motsträviga aktörerna fortsätter att gäcka 

forskarna på området. Hargreaves och Shirley (2007) beskriver ett omfattande 

forskningsarbete som genomförts på över 300 så kallade underpresterande 

skolor i England och kommer fram till att Lorties från 1975 härstammande 

begrepp lärarisolering (teacher isolation), konservatism (conservatism) och nu-

fokusering (short-term thinking (presentism)) fortfarande är applicerbara begrepp 

på en lärarkår som (fortfarande) inte verkar intresserade av att samarbeta med 

sina kollegor utifrån gemensamma idéer kring långsiktiga utvecklingsmål.  

 

Cherryholmes (2000) ställer också i sin reflektion utifrån Michael Fullans bok 

The New Meaning of Educational Change (1991) intressanta frågor utifrån just detta 

att rationell planering har visat sig att dåligt infria de förhoppningar 

skolförändringsagenter och reformplanerare haft: Har vi kommit till den punkt i 

historien där det visar sig att detta hitillsvarande modernistiska sätt att tänka 

kring och bedriva förändringsarbete inte räcker till? Är det så att 

skolmoderniseringsidealet ligger bortom vår räckvidd? Han besvarar själv 

frågorna genom att, återigen med hjälp av Fullan (1991), diskutera begreppet 

pragmatism och hur ett mer framgångsrikt skolutvecklingsarbete skulle kunna 

genomföras. Det vill säga:  
 

Pragmatism is an exploration into the meaningfullness to be found in action 

(…). Think of educational reform, if you will, as an artistic project that will be 
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judged by aesthetic standards. (…) An artist or an educational reformer comes 
with imaginative visions as well as with resources and burdened with 

constraints. The artist or reformer has a problem to be solved. How is it 

possible to realize a vision given the opportunities and limitations in a specific 

while the vision, itself, is continually being re-visited? (Cherryholmes 2000, s 
272.).  

 

Begrepp som mening, meningsfullhet och meningsskapande har också, så som 

Cherryholmes framhåller, kommit att få stor betydelse inom 

organisationsforskning, mycket genom Karl Weicks arbeten (se kanske 

framförallt Weick 1995, men även Weick och Quinn 1999 och Weick, Sutcliffe 

och Obstfeld 2005). Likaså att skolutveckling definieras i termer av att vara en 

problemlösningsprocess, som Cherryholmes i citatet ovan också framhåller och 

här finns ytterligare en mycket tydlig tråd in i dagens svenska 

skolutvecklingsforskning, inte minst det specifika skolutvecklingsprojekt – PBS 

– som utgör denna avhandlings särskilda kontext. En gemensam nämnare för 

dem som presenterar sina respektive utgångspunkter i den antologi om svensk 

skolutvecklingsforskning som kort presenteras nedan, Skolutvecklingens många 

ansikten (Berg och Scherp 2003), är att de alla definierar skolutveckling som just 

en problemlösningsprocess.  

 

Hargreaves (2000) diskuterar också svårigheterna med, men ändå 

nödvändigheten av, att ytterligare vidga forskningen om skolan. Han säger att 

forskningen till dags dato endast lyckats åstadkomma  
  

isolated islands of change much more than we build great continents of them. 

Successfull school change on a widespread basis continues to be infuriatingly 

elusive. Why? (s 282. Se även Fullan (2001) som utrycker sig på liknande vis). 

 

Även Hargreaves svarar själv på frågan genom att konstatera att skolutveckling 

snarare än att endast vara ett strategiskt pussel är och också bör vara ett 

politiskt. Att det förhåller sig på det sättet fortsätter många forskare på fältet att 

ignorera säger han, vilket han beklagar. Han säger också att skolutveckling är en 

långt mer bökig och tilltrasslad process än vi kanske önskar och han beskriver 

fyra områden, kaos och komplexitet, kontext, politik och känslor som 

skolutvecklingsforskare måste ge sig in i och försöka förstå.  
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Skolutvecklingsforskning i Sverige – dominerande mönster 

 

Skolutvecklingsforskningen i Sverige har genomgått en liknande utveckling som 

den ovan beskrivna, det vill säga att fokus har flyttats från att finna den bästa 

metoden med stort M till forskning kring förändrings- och 

innovationsprocesser och vad som utgör framgångsfaktorer i ett 

förändringsarbete (Carlgren och Hörnqvist 1999).  

 

Mortimores fråga från sent 1960-tal kvarstår alltså idag även här hemma då 

forskare inom skolutvecklingsområdet frågar sig om olika skolor har olika 

effekt på barns utveckling och om det förhåller sig på det sättet, vad är det då 

med vissa skolor som gör dem mer framgångsrika än andra? Ett exempel på 

sistnämnda inriktning var Scherp och Thelins undersökning från 2004 (se 

ovan). Det föreligger dock även inom Sveriges gränser en viss skillnad i om 

man som forskare väljer att säga att skolor är ”framgångsrika” 

(skoleffektivitetsforskning), eller ”utvecklingsbenägna”(skolutvecklings- eller 

skolförbättringsforskning). Skillnaderna mellan de olika schatteringarna kan 

beskrivas i termer av olika grad av närhet till de ekonomiskt rationella idealen 

med vidhängande kontrollapparat som beskrevs ovan. Skillnaderna kan även 

beskrivas i termer av att man som forskare intar ett uppifrånbetonat 

kontrollperspektiv ur vilket olika faktorer som en skola har att rätta sig efter 

listas (skoleffektivitetsforskning) eller om man genom att utgå ifrån att skapa 

och stödja förutsättningar för att de verksamma i skolan gör förändringar 

utifrån egna villkor vill bidra till att höja såväl elevernas resultat som en skolas 

förmåga att hantera förändring (skolutvecklings- och skolförbättringsforskning) 

(Hopkins 2000).21  

 

Så som nämnts tidigare tenderar dock varje kategoriseringskostym att vara för 

trång för det som ska beskrivas.22 Skolutvecklingsfältet är också brett. En 

sökning på begreppet ”educational change” på Google (090705) ger 

283 000 000 träffar, på Google Scholar samma dag 3 140 000 träffar. En 

googlesökning på svenska sidor på ordet ”skolutveckling” ger 172 000 träffar. 

(på Google Scholar 4 690 st). Att här företa en uttömmande beskrivning av det 

svenska skolutvecklingsfältet låter sig alltså inte göras, men några linjer kan dras 
                                                 
21 Hopkins använder själv enbart begreppet skolförbättring (school improvement).   
22 Holmes (2000) beskriver också ur ett internationellt perspektiv tre delar av skolutvecklings-
forskning på liknande sätt och säger också att dessa tre delar överlappar och går upp i varandra till 
viss del. På senare år har också de kvalitativt- respektive kvantitativt inriktade forskningsområdena 
alltmer börjat att närma sig varandra, för att genom båda dessa ansatser utforska och komma fram 
till mera hållbara teorier (Björkman 2008).  
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upp. Detta görs nedan under rubrikerna Att utveckla framgångsrika skolor, Att 

utveckla och förbättra den lokala skolans verksamhet samt Praxisnära forskning.  

Avstampet för dessa redogörelser tas i en kunskapsöversikt över svensk 

skolutvecklingsforskning som utkom 2003, Skolutvecklingens många ansikten (Berg 

och Scherp 2003), i vilken man finner representanter för de tre schatteringarna 

beskrivna ovan. De gemensamma nämnarna för de presenterade bidragen i 

kunskapsöversikten är att de alla utgår ifrån att skolutveckling är en 

problemlösningsprocess i vid bemärkelse, att elevernas lärmiljö är avgörande 

för hur de presterar samt att skolutveckling skall betraktas som en integrerad 

del i skolors vardagsarbete snarare än en tidsbegränsad aktivitet vid sidan av det 

ordinarie arbetet.  

 

Kapitlet avslutas med några sammanfattande reflektioner där jag också placerar 

denna studie i forskningsfältet. 

 

 

Att utveckla framgångsrika skolor 

 

Som representant för svensk skoleffektivitetsforskning presenteras Lennart 

Grosins forskning som handlar om att utveckla just framgångsrika skolor. 

Utvecklingsarbetet inom denna gren av skolutvecklingsforskning utgår ifrån 

empiriskt, ofta kvantitativt framtagna faktorer för att en skola ska kunna kallas 

effektiv. Dessa faktorer formuleras i instanser ovanför den enskilda skolan och 

utvecklingsarbetet bedrivs genom att kontrollera måluppfyllelse samt genom 

andra utvärderingsformer. En skolas lednings- och styrningsstrategier fokuseras 

också. Utmärkande för denna gren inom skolutvecklingsforskning är att en stor 

vikt läggs vid att eleverna genom en rad åtgärder på skolnivå ska uppnå så goda 

resultat som möjligt. En utgångspunkt för detta är ett antagande att det är 

möjligt för en skolas personal att skapa ett pedagogiskt och socialt klimat 

(PESOK), motsvarande ett sådant som utmärker de mest framgångsrika 

skolorna (Grosin 2003). Det vill säga att elever kan prestera goda resultat 

oavsett yttre socioekonomiska villkor. Villkor som enligt Grosin har betydelse 

men inte utgör någon avgörande faktor.  

 

Andra exempel på forskning om framgångsrika skolor – 

skoleffektivitetsforskning – är den forskning som bedrivs vid Umeå universitet. 

Under 2008 utkom två avhandlingar i ämnet därifrån: Struktur, kultur, ledarskap – 
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förutsättningar för framgångsrika skolor? av Conny Björkman och Helena Ärlestigs 

Kommunikation mellan rektorer och lärare i framgångsrika skolor.  

 

 

Att utveckla och förbättra den lokala skolans verksamhet 

 

Ulf Blossings forskning presenteras i kunskapsöversikten som en representant 

för den inriktning som kallas skolförbättringsforskning. Inom detta område 

intresserar man sig för att förbättra såväl elevresultat som de i skolan 

verksammas möjligheter att hantera förändring. Blossing intresserar sig i sin 

forskning för hur en skolas infrastruktur används för att åstadkomma dessa 

förbättringar. Med en skolas infrastruktur menas den enskilda skolans olika 

system, såsom grupperings-, målhanterings-, kommunikations-, besluts-, norm-, 

belönings-, kvalitetssäkrings- samt makt- och ansvarssystem. Infrastrukturen 

säger Blossing (2003a och b), utgör ”den grundstruktur (eller skelett) på vilket 

det sociala livet i skolan gestaltas” (s. 101). Den förbättringsstrategi som 

Blossing för fram kan beskrivas i termer av att lärare bör ges möjlighet att 

samarbeta med varandra kring praktiska pedagogiska frågor i en anda av 

tillförlitlighet där invanda mönster kan utmanas och ställas i relation till målen 

för verksamheten.  

 

Förutom Hans-Åke Scherps forskning kring problembaserad skolutveckling, 

som beskrevs i introduktionen till denna studie, presenteras i 

kunskapsöversikten ytterligare en nyans av skolutvecklingsforskning som 

bedrivs av Gunnar Berg. Skolutveckling beskrivs här som frirumserövrande 

(Berg 2003). Utgångspunkten inom denna gren är utbildningssociologisk och 

uppmärksammar relationer inom och mellan skolan som institution och skolor 

som organisationer. Mellan dessa yttre och inre gränser finns det frirum för 

skolutveckling som de verksamma i en skola, genom att utföra såväl dokument- 

som kulturanalys, ska förmås upptäcka.   

 

En mera social-psykologisk inriktning har Kjell Granström i sin forskning som 

också presenteras i antologin. Skolutveckling med denna inriktning handlar om 

förändring av arbetsrelationer mellan elever och lärare i klassrummet. 

Granström (2003) säger att skolutveckling handlar om att förändra roller och 

rollfördelning eftersom ingen förändring är möjlig utan att roller och gränser 

förändras. I kapitlet presenteras ett antal metoder som kan användas för att 

genomföra dessa rollförändringar. De roller vi har/får oss tilldelade säger 
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Granström, är inget som uttrycks explicit i någon form av arbetsbeskrivning, 

men han frågar sig om det kanske inte vore idé att uttryckliggöra vilka roller vi 

har att inta, som elev respektive lärare.  

 

 

Praxisnära forskning 

 

Några av de forskningsinriktningar som presenteras i ovan redovisade antologi 

bedrivs i ett nära samarbete med de verksamma på lokal nivå, ett område som 

kallas praxisnära forskning.23 Ytterligare en gren av praktiknära forskning som 

inte återfinns i Skolutvecklings många ansikten är den som bedrivs under begreppet 

aktionsforskning. I en nyutkommen antologi, Nurturing praxis: Action research in 

partnerships between school and university in a Nordic Light definieras aktionsforskning 

på följande sätt:  

 
We understand action research as an arena of confrontation and collaboration 

aiming at improving particular educational practices and as resulting in the 

professional development of both researchers and educational practitioners, 

and developments in knowledge created by practitioners. Collaborative and 
action research is about co-generative learning, refining both the local and 

practical theories informing practice in particular educational settings and the 

scientific and general theories by which the practices can be understood and 

thereby developed in a more comprehensive manner (Salo, Moksnes -Furu och 
Rönnerman 2008, s. 11).  

 

Den historiska tråden bakåt inom aktionsforskningen står att finna i det som 

benämndes lokalt utvecklingsarbete (LUVA) som tillkom på regeringens 

initiativ med tydlig anknytning till den läroplan som trädde i kraft under 1980-

talet, Lgr 80 (Folkesson m fl 2004; Lendahls Rosendahl och Rönnerman 2006). 

I linje med decentraliseringen av det svenska skolsystemet utarbetades en 

modell för lärares kompetensutveckling där initiativet var tänkt att komma från 

de verksamma på lokal nivå inom såväl barnomsorg, grundskola, gymnasieskola 

som vuxenutbildning. De enskilda skolorna fick ansöka om utvecklingsmedel 

på regional/kommunal nivå med kravet att utvecklingsarbetet skulle utgå ifrån 

enheternas arbets- och utvecklingsplaner. Ytterligare ett krav som tillkom under 

såväl 1980- som 90-talet var också att utvecklingsarbetet skulle bedrivas i 

samarbete med ett universitet eller högskola (ibid).  

 
                                                 
23 Se till exempel Carlgren m fl (2005) för en presentation och problematisering av detta forsknings-
område.  
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Skolutvecklingsforskning bedrivs också i närhet till andra forskningsområden. 

Områden som kan nämnas är forskning inom organisations- och 

arbetslivsutveckling och forskning inom området lärande organisation. Vid 

universitetet i Linköping bedrivs till exempel forskning som handlar om 

arbetslivsutveckling i relation till lärande och kompetensutveckling (Linköpings 

universitet 2009). Även mycket av den forsknings som bedrevs vid det forna 

Arbetslivsinstitutet anknöt till området skolutveckling, samt inom området 

professionsforskning, vilket beskrevs i föregående kapitel.  

 

Ytterligare ett område med nära anknytning till skolutvecklingsområdet är det 

som benämns ledarskapsforskning, där en gren sysslar med forskning kring 

skolledarskap. Exempel på forskning inom detta område presenteras i ett 

temanummer av tidskriften Management in Education (2009), där olika 

utgångspunkter på vad de senaste decenniernas omstruktureringar innebär för 

skolledare behandlas. Ett temanummer av tidskriften Leadership and policy in 

schools (2008) presenterar liknande studier från ett flertal stater i USA. Inom 

skolledarskapsforskning intresserar man sig också för relationen mellan 

utbildningspolicy och praktik.24 

 

Några sammanfattande reflektioner 

 

Den definition av området skolutvecklingsforskning som görs inom området 

självt handlar om att man där har, så som också namnet/namnen implicerar, 

intresset riktat mot att utveckla/förbättra/effektivisera såväl enskilda skolor 

som utbildningssystem (Hargreaves, Lieberman och Grolnik, Fullan och 

Hopkins 2000). För att åstadkomma detta intresserar sig de på fältet verksamma 

på olika sätt och utifrån olika perspektiv för att försöka förstå bakomliggande 

faktorer till förändring samt vad som krävs för att kunna applicera dessa 

kunskaper på skolor/utbildningssystem (ibid.).  

 

Fältet är, så som tidigare nämnts brett och forskningen bedrivs förutom utifrån 

skilda vetenskapliga perspektiv även inom en rad ämnen, så som pedagogik, 

sociologi, psykologi, statsvetenskap, företagsekonomi, organisationsteori, 

innovationsvetenskap etcetera. Forskningen kan så som skissats ovan, till 

                                                 
24 Inom området debatteras huruvida en distinktion bör göras mellan (de engelska) begreppen 
leadership och managment. Väldigt grovt kan denna skillnad sägas ligga i att ledarskap handlar om 
utveckling av en verksamhet genom att leda processer, management om att enbart tillämpa ett antal 
verktyg (se till exempel Strain 2009).  
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exempel handla om framgångsfaktorer i en skolas/elevers resultat, 

omgivningens betydelse för elevresultat eller policyutformingen på den politiska 

arenan och dess relation till lärares vardag (Lieberman och Grolnik 2000). Man 

kan också beskriva forskning inom området i termer av att den bedrivs utifrån 

”olika intellektuella positioner” (Möller 2006 s. 55). Möller nämner förutom 

skoleffektivitets- och skolförbättringsforskning även managementstudier och 

studier utifrån hermeneutisk, nymarxistisk och feministisk teori.  

 

Den förändring som skett inom området kan beskrivas i termer av att om det 

förr var akademien och/eller den utbildningspolitiska arenan som initierade 

utvecklingsarbete utifrån forskningsresultat som sedan skulle omsättas inom 

den praktiska arenan så har omstruktureringarna inom utbildningsområdet 

inneburit att praktikerna idag själva förmodas utveckla och förbättra sin praktik. 

Utvecklingsarbete regisseras (se nedan) dock fortfarande från såväl akademien 

som den utbildningspolitiska arenan. Lendahls Rosendahl och Rönnerman 

(2006) visar också kopplingen mellan utformandet av ramarna för de tidigare 

lokala utvecklingsarbetena (LUVA) på central nivå och strategier för 

implementering av nya reformer och läroplaner då beviljandet av medel till de 

enskilda skolorna var förbundna med vissa kriterier som följde intentionerna i 

de nya reformerna.  

 

Det föreligger också vissa skillnader beträffande utvecklingsarbetets 

beskaffenhet om initiativet till ett utvecklingsarbete tas inom praktikerarenan 

respektive inom ett lärosäte och/eller av den utbildningspolitiska arenan: å ena 

sidan utvecklas modeller för skolutveckling inom akademien (och av andra 

externa aktörer) som ämnas omsättas/prövas i en lokal verksamhet. Eller så är 

det skolpraktiker, som utifrån egna frågor utgående från den lokala kontexten, 

beger sig till akademien och där ämnar få utforska dessa frågor. Till exempel 

genom att följa ett masterprogram i utbildningsvetenskap. En aktör som 

fungerar som en sammanförare mellan den akademiska och praktiska arenan är 

de så kallade regionala utvecklingscentra (RUC) som i slutet av 1990-talet på 

regeringens initiativ upprättades på varje lärosäte som bedriver lärarutbildning 

(Sadurskis 2009).25  

 

                                                 
25 Syftet med dessa utvecklingscentra är att verka för samarbete mellan utbildningsintressenter inom 
den regionala arenan när det gäller såväl grundutbildning, kompetensutveckling och forskning 
(Sadurskis 2009). Det bör också påpekas att formerna för samverkan mellan skolor och lärosäten 
och andra aktörer kan anta en rad olika skepnader förutom de som nämns ovan.  
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Men det verkar också föreligga en viss spänning mellan akademin och den 

praktiska arenan när det kommer till synen på teorins roll i den forskning som 

bedrivs i samarbete mellan forskare och praktiker. Eller snarare, det finns en 

spänning i frågan huruvida skolutveckling handlar om kunskapsutveckling, om 

verksamhets- och kompetensutveckling eller om en utveckling av båda dessa 

områden. Och vem som har tolkningsföreträde gällande detta spörsmål.26 

Conelly och Clandinin (1998) för i sin genomgång av skolutvecklingslitteratur 

sedan 1960-talet fram en tveksamhet inför att skolutvecklingsforskning i alltför 

hög grad varit just teoridriven. De säger så här:  

 
There has been and continues to be a working belief in the power of theory to 

shape school practice (s.153). 

 

Dessa författare beskriver utvecklingen inom skolutvecklingsforskningsområdet 

i termer av att mera centralistiska reformsystem har ersatts av ett fokus på 

individen. En förändring som även Fullan (1991) beskriver i tidigare nämnda 

bok, The new meaning of educational change. Frågan är alltså huruvida teorier om 

individen är tillräckliga för att begripliggöra ett så komplext område som skola 

och skolutveckling.  

 

Denna studies placering i forskningsfältet   

 

Vid mina försök att orientera mig inom det vidsträckta område 

skolutvecklingsforskning utgör tycker jag mig finna tre saker som går att 

relatera till det som beskrivs ovan och som har haft betydelse för de val jag 

gjort beträffande såväl teori som metod i denna studie. För det första ligger det 

man kan kalla för ett kategoriskt utvecklingsimperativ (Sundberg 2005) som en 

given omständighet i de problemformuleringar som görs och de i de texter som 

formuleras. Det vill säga den i moderniteten inbyggda framstegsmotorn där 

likhetstecken sätts mellan reform och utveckling.27 I de här 

skolutvecklingsberättelserna så som de formuleras i såväl svenska som 

utländska utbildningspolitiska dokument och av skolutvecklingsforskare ända 

sedan mitten av 1970-talet ligger alltså ett antagande och en förhoppning om, 

trots ovan beskrivna svårigheter, att de verksamma i skolan vill, som 

Holmström (2007) uttrycker det, bege sig till skolutvecklingsarenan. I 

                                                 
26 Se till exempel Carlgren m fl (2005) för en beskrivning och analys av detta spörsmål.  
27 Røvik (1998) talar om detta i termer av en rådande förändringsideologi, som motiveras genom att 
hävda att omvärlden är föränderlig och oförutsägbar, förändringshastigheten bara ökar och aktiv 
anpassning är en förutsättning för (en organisations) överlevnad.  
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utvecklingstexter och policydokument finns en förväntan om att 

utvecklingskraften genom det av decentraliseringen öppnade frirummet skall 

sjuda ute på de enskilda skolorna. Frirummet finns alltså där i skolan, redo att 

tas i anspråk. Målet är, så som Fullan (2001) säger, att få människorna i skolan 

att se sig själva som ”delägare” (shareholders) i skolsystemet. Nyckeln till 

framgång i utvecklingsarbetet enligt Fullan, handlar om att för de deltagande 

skapa mening omkring det som ska utvecklas/förbättras. En nyckel som tyvärr 

fortsätter att gäcka forskarna inom området (ibid.).  

 

Trots att jag tycker mig se en minskad tilltro till rationalistiska 

utvecklingsmodeller, det vill säga att reform- och utvecklingsarbete nu mera 

även ses inbegripa människorna på det lokala planet och deras tolkningar av 

detta arbete, kan det implicita implementationsintresset, som reflektion 

nummer två, dock fortfarande leda till att de inom skolan verksamma som 

framför andra berättelser än de som formulerats av dem utanför skolan 

betraktas som problematiska. Ett sätt att undvika att hamna i en situation av att 

bli just gäckad av dem som förmodas omsätta en utvecklingsidé till praktisk 

verklighet är att istället vända sig till dessa omsättare och lyssna till vad de har 

att säga om den här idén. Genom att anta ett narrativt perspektiv, där allas 

berättelser tillmäts lika stor värde, oavsett var de formuleras, innanför eller 

utanför skolan, vill jag belysa något av den komplexitet som kännetecknar 

förändrings- och utvecklingsarbeten, istället för att betrakta detta som något 

problematiskt.  

När man tar del av forskning på skolutvecklingsområdet verkar också många, 

som reflektion nummer tre, vara överens om att blicken även måste lyftas ut 

från den enskilda skolan till de omgivande globala krafterna och dess betydelser 

för den lokala skolverksamheten. Utifrån de ovan beskrivna svårigheterna med 

att implementera modeller i en verksamhet frågar sig alltså flera skolforskare 

idag om den mera traditionella, på modernistiska ideal vilande 

skolutvecklingsforskningen idag inte bör låta sig utmanas av mera postmoderna 

perspektiv. Waks (2003/2006) säger till exempel att forskning inom 

skolutvecklingsfältet tills alldeles nyligen enbart koncentrerat sig på den lokala 

nivån, men att man inom fältet nu börjar inse vikten av att vidga sitt perspektiv 

till att omfatta även ekonomiska, politiska och kulturella dimensioner av 

globaliseringens inverkan på såväl utbildningspolicy som den lokala 

skolpraktiken. En liknande reflektion gör även Hargreaves (2000), då han 
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uppmanar sina kollegor att lyfta blicken för att få en än djupare förståelse för de 

kraftmätningar som pågår i det post-moderna skollandskapet.28 

En narrativ ansats vill sätta den berättande människan i fokus och lyssna till vad 

hon har att berätta, för att genom hennes berättelser få en förståelse för 

exempelvis de förändringar som har ägt rum i skolans värld (Pérez Prieto 2004). 

Med sina berättelser ger, som i denna avhandling, skolpolitiker, 

förvaltningschefer, områdeschefer, rektorer, utvecklingsledare och pedagoger 

en slags lägesbeskrivningar över hur skolan är idag, hur de ser på det och hur de 

önskar att det borde vara (ibid.). Genom att sätta dessa lokala berättelser om 

såväl PBS som annat skolutvecklingsarbete i relation till en vidare social och 

kulturell kontext, i vilken det som berättas äger och har ägt rum (Goodson och 

Sikes 2001; Karlsson 2006; Mishler 1999; Pérez Prieto 2004), ansluter jag mig 

även till dem som vill lyfta blicken något från den lokala skolpraktiken, för att 

därigenom få en ökad förståelse för denna praktik. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Ytterligare risker med ett alltför snävt praktikintresse framför också Goodson och Numan (2003), 
när de säger att detta riskerar att göra forskningen historielös. En likande betraktelse gör också 
Conelly och Clandinin (1998).  
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KAPITEL 3. 

 

MELLAN ERFARENHET OCH DISKURS 

Studiens teoretiska utgångspunkter 

 
Kristina: Vi hade ju vid ett tillfälle en dag, när vi satt och jobbade, då var det 
olika ämnen som behandlades. Då gjorde vi ungefär som nu, vi skrev ner och så 

sammanställde vi … vi tittade på alltifrån förbättringsområden till … hur vi 

skulle kunna driva det framåt. 

Jan: Men det där var ju initierat före det här med Karlstad, vi var ju med på ett 
projekt innan där vi jobbade efter det här systemet. 

Annika: Var det det som kallades Cirkeln? 

Jan: Ja, Pia och jag var med där och jag vet inte om det blev avslutat eller inte 

eller om Karlstad fyllde på … Pia hoppade på det, jag hoppade inte på det. 
Leif: Sen var det en blandning av det ett tag … 

Jan: Ja … det blev någon slags blandning … men idéerna, det har väl inte … jag 

vet inte om det skett så mycket … i cirkelprojektet hade vi väl inga lärande 

samtal men det är i alla fall att det utgår ifrån arbetslaget och vad man tycker att 
man behöver jobba med. Det finns kvar litegrann av det, vi sätter ju upp mål 

för verksamheten. Så tanken finns ju någonstans och det fortsätter vi ju med, 

vare sig vi har en lärledare eller inte. Sen kommer ju också skolledarna med sina 

mål. 
(…) 

Ove: Sen kan man ju undra: varför är det här nu? Varför … det känns liksom 

det är nå´n som hittar på det högt uppe på toppen, så släpper dom en boll som 

ska rulla ner så ska alla hänga på tåget: vi är med! Det kanske man inte tycker. 
Ibland skulle man vilja ha att det kom nerifrån och upp. Det är ju väldigt lite av 

det. (Arbetslag på högstadiet, Bäckskolan i Rensta, Bergnäs. (AL2.1K2)). 

 

I alla de intervjuer jag genomfört har samtal som det i citatet ovan utspelat sig: 

man samtalar om, diskuterar, argumenterar, försöker förstå varandra eller 

strider om vad som är vad i det som kommer uppifrån/utifrån och hur detta 

förhåller sig till det man redan gör och hur man ska förhålla sig till allt. De 

intervjuade förhandlar också på olika sätt och positionerar sig till olika 

utvecklingssatsningar i förhållande till egna intressen och vad man på skolan 

och/eller i förvaltningen har bestämt att ha för linje etcetera. Men med sin 

undran i citatet ovan relaterar Ove till ytterligare något utanför sin direkta 

praktik: ”varför är det här nu?”. Han ger uttryck för en medvetenhet om en 

tidsdimension när det gäller de här olika idéerna om hur skola och 

skolutvecklings ska bedrivas, att de kommer och går och förändras över tid. 
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Det här som är nu är annorlunda mot ett då. Han undrar också hur det kommer 

sig att de idéer som kommer nu handlar om det de handlar om. Han ger oss i 

citatet också en bild över sina erfarenheter av att arbeta i skolan idag, att det är 

mycket som lärare idag både erbjuds och åläggs. Vid en första anblick talar han 

också ur underläge: någon i en maktposition, på toppen säger åt dem där nere 

vad de ska göra. Han positionerar sig dock genast genom att ändå förminska 

det denne någon på toppen gör genom att säga att denne, som är anonym, hittar 

på något. Makten har sen också mage att kräva/förvänta sig att den här bollen 

som rullar ner genom hierarkierna gladeligen ska tas upp till spel av dem där 

nere, det vill säga han och hans kollegor, vilket han inte går med på: ”det kanske 

man inte tycker” säger han och uttrycker en önskan om att få sina och sina 

kollegors önskemål efterfrågade ibland också, något han säger det är väldigt lite 

av.   

Man skulle kunna säga att Ove positionerar sig i förhållande till de här 

diskursiva utbildningspolitiska berättelserna (som till exempel handlar om 

skolutveckling) som också producerar vissa praktiker (att man till exempel ska 

sitta ner tillsammans med kollegor och arbeta med att finna 

förbättringsområden). Man skulle också kunna säga att lärarna i sina berättelser, 

som den ovan, förhåller sig till sitt arbete, till sina kollegor och till omgivande 

diskurser om skolan (Pérez Prieto 2004).  

Den teoretiska utgångspunkten för denna avhandling är en narrativ ansats med 

viss inspiration även från ett kritiskt utbildningssociologiskt perspektiv på 

reform- och skolutvecklingstexter. Kapitlet inleds med en redogörelse av hur 

jag väljer att använda den narrativa ansatsen och avslutas med en beskrivning av 

reform- och utvecklingstexter med hjälp av ett kritiskt och inkluderande 

policybegrepp. 

 

En narrativ ansats utgår ifrån en föreställning om att det bör vara teoretiskt 

möjligt att både kunna tala om diskurser och ett aktivt handlande subjekt på 

samma gång. Man kan säga att vi använder strukturerna/diskurserna på olika sätt 

för att med hjälp av dessa skriva våra (livs- och/eller andra) berättelser (Mishler 

1999). Så som jag väljer att förstå den narrativa ansatsen handlar den inte om 

varken ”en humanistisk personromantik” eller en alltigenom postmodern 

dekonstruktion av subjektet (Karlsson 2006 s. 264). Dess styrka ligger istället i 

både och, det vill säga att den berättande människan sätts i fokus men att detta 

görs utifrån antagandet att  
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mänsklig kunskap och erfarenhet ses som socialt konstruerad i specifika sociala 

och kulturella sammanhang (Pérez Prieto 2000 s. 7). 

I och med den så kallade språkliga vändningen öppnades nya möjligheter för att 

studera fenomen som exempelvis identitet och erfarenhet, studieobjekt som på 

grund av tidigare (positivistiska) vetenskapsideals objektivitetskrav ansågs vara 

problematiska (Pérez Prieto 2006a. Se även Brockmeier och Carbaugh 2001; 

Brockmeier och Harré 2001; Goodson och Numan 2003; Goodson och Sikes 

2001 för liknande resonemang). Utifrån nya insikter inom det narrativa 

forskningsfältet blev begrepp såsom temporalitet, polyfoni och intertextualitet 

tillämpbara även på det sociala livet: det är dessa som utgör fundamentet i 

konstruktionen av ett liv eftersom det alltid finns en annan möjlig historia att 

berätta (Brockmeier och Carbaugh 2001).  

 

I linje med denna öppning mot nya möjligheter är den övergripande 

utgångspunkten för mitt avhandlingsarbete en föreställning om att vi människor 

gemensamt konstruerar vår sociala verklighet (Berger och Luckman 1966).29 

Den ontologiska utgångspunkten i detta sätt att se på världen är att det som 

beskrivs, förstås och ses inte är en direkt konsekvens av hur världen är, det är 

snarare en konsekvens av vilka innebörder det tillskrivits i samhället (Atkinson 

1997; Atkinson och Delamont 2006; Brockmeier och Carbaugh 2001; 

Brockmaier och Harré 2001; Pérez Prieto 2006a; Taylor 2006; Winther 

Jörgenssen och Phillips 2000). Så här säger Gergen (2005):  
 

That is, the languages of description do not reflect or mirror what is the case; 
rather, the language functions to index a state of affairs for all practical 

purposes within a given community. Interlocutors come to assign words to 

given conditions, and if one remains within the community of agreement, it is 

possible to achieve a sense of objectivity within that community (ibid. s. 108).  
 

”A sense of objectivity” … hur någonting är, sanningen, är alltså utifrån detta 

perspektiv alltid kontextbunden: det finns en avgränsad, med olika grupper 

skiftande social överenskommelse om vad saker och ting betyder. Det kan 

tyckas meningslöst och till och med tramsigt att börja sätta citattecken kring 

begrepp som ”verkligheten” och ”sanningen”, men som jag förstår denna citat-

sättande tankeströmning handlar den inte om att den fysiska verkligheten inte 

                                                 
29 Berger och Luckman (1966) är de som ofta refereras till som upphovsmän till tanken att den 
sociala verkligheten är en konstruktion, det vill säga att den sociala verkligheten är under ständig 
uppbyggnad och att det därför inte lönar sig att leta efter dess essens. Konstruktionistiska skolor 
fanns emellertid redan i tidigt 1900-tal inom ett flertal områden såsom konst, juridik och matematik 
(Czarniawska 2004).  
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skulle finnas. Vad som åsyftas är däremot att vi måste tilldela verkligheten och 

allt som där ingår mening för att den ska få betydelse för oss.30  

 

Berättelsen som social handling – konsekvenser för begrepp 

som erfarenhet, sanning och fiktion 

 

I berättelser hörs såväl sociala relationer som lokalt förankrade, kulturella 

innebörder (Brockmeier och Carbaugh 2001), men inte enbart så att kulturen 

talar i oss (Hannerz, Liljeström och Lövgren 1982). Vi använder oss också av de 

kulturella verktyg som finns att tillgå, vi väljer, mer eller mindre medvetet vad vi 

ska berätta och hur vi ska berätta det och vi vänder oss också på så sätt till en 

avsedd publik. Man kan säga att vi med våra berättelser själva svarar på frågan: 

Vadan och varthän? (Runeberg 1914):  

 
Med våra livsberättelser ritar vi således en karta över det sociala landskapet i 

vilket vi har rört oss och i vilket vi rör oss. En karta ritad utifrån våra specifika 

berättarperspektiv, med oss själva i centrum uppvisande vår egen version av 
vad vi varit med om. En identitetskonstruerande version med vilken vi talar om 

vilka vi är och hur vi vill bli betraktade, där vi argumenterar för och ger 

förklaringar för vårt agerande, markerar våra positioner och förhåller oss till 

andra (Pérez Prieto 2006a s. 8).  

 

I linje med föreställningen att det alltid finns andra historier att berätta om oss 

själva än de vi väljer att berätta, det vill säga att vi lite till mans går omkring med 

orealiserade drömmar och förväntningar, som kanske kunnat göra oss till någon 

annan än den vi är idag, ligger idén att vi människor hela tiden gör oss själva, 

varför det inte går att komma fram till något slutgiltigt svar på frågan: vem är 

jag? (Brockmeier och Carbaugh 2001; Pérez Prieto 2004; Winther Jörgensen 

och Phillips 2000). Efter att ha levt ett helt liv har vi också åtskilliga 

livsberättelser att berätta, inte endast en (Brockmeier och Harré 2001). Mishler 

(1999) uttrycker detta på ett fint sätt när han säger att  
 

                                                 
30 Gång på gång har jag under min forskarutbildning slagits av att det verkar vara väldigt tacksamt att 
dra några poänger på socialkonstruktionismen i förståelsen ”anything goes”. Enligt Alvesson och 
Sköldberg (1994) myntade Feyerabend denna slogan som ett skämt. Winther Jörgensen och Phillips 
(2000) säger också att detta sätt att kritisera är ett karikerande av området. Crotty (1998) presenterar 
Feyerabends idéer mer nyanserat när han säger att Feyerabend förde fram påståendet att 
vetenskaplig sanning är såväl kulturellt som sociopolitiskt betingad, på samma sätt som alla andra 
mänskliga föreställningar. Så som jag väljer att förstå detta så förstörs alltså inte mening i sig, 
däremot att det skulle finnas en mening. Grundhållningen är alltså att vägra att acceptera 
grundläggande sanningsanspråk (Ball, Goodson och Maguire 2007). 
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we speak – or sing – ourselves as a chorus of voices, not just as a tenor or 
soprano soloist (s. 8). 

 

Att framställa något i berättelseform betyder alltså inte att man hämtar fram 

någon slags inre sanning, som bara ligger där inne i oss, i väntan på att bli 

språkligt formulerad. Vi har inte en, sann berättelse om oss själva som Mishler 

säger, utan flera (Se även Czarniawska (2007) och Kohler Riessman (2008) för 

ett liknande resonemang).  

 

Utifrån ovanstående följer att ett begrepp som erfarenhet, som den här 

avhandlingen handlar om, får en något annorlunda innebörd än det vi ofta 

menar i dagligt tal. Det finns också inom den narrativa ansatsen olika sätt att 

förhålla sig till den tids/rumsliga relationen mellan det som historiskt har hänt, 

det som erfarits av denna händelse och det som berättas om denna händelse 

och erfarenhet. Bruner (1986) talar om detta så som skillnaden mellan det levda 

livet, det erfarna livet och det berättade livet. Mishler (1995) beskriver också hur 

det på forskningsfältet finns en variation bland forskare i hur de förhåller sig till 

detta där spannet går från dem med en realistisk utgångspunkt: berättelsen är en 

avbildning av det som hänt i någon slags objektiv mening (att jämföra med 

tidigare resonemang kring huruvida vårt språk avbildar en objektiv social 

verklighet eller inte), till dem som istället ser berättelser som socialt situerade 

och därför inte kan benämnas i termer av sanning i objektiv betydelse.  

 

Detta sätt att betrakta liv, sanning och berättelse återfinns också inom den gren 

av narrativ organisationsforskning som jag låtit mig inspireras av.31 Inom detta 

område har den här spänningen mellan berättelse och vetenskap fått utstå viss 

kritik (Czarniawska 1998; Rhodes och Brown 2005). Kritiken handlar om att 

berättelser snarare borde bedömas efter konstnärliga kriterier än vetenskapliga. 

Men att berätta en historia, ”vad har hänt”, kan göras på många sätt och 

poängen i ett berättelseperspektiv är just att meningsfullhet i berättelsen sätts 

framför det positivistiska/realistiska sanningsbegreppet (Boje 2001; 
                                                 
31 Inom organisationsforskning har berättelser (narratives) används flitigt och har gjort så sedan 
1970-talet (Czarniawska 2004 och 2007; Rhodes och Brown 2005). Man menade att berättelser 
berättade av de verksamma inom en organisation var en värdefull källa till kunskap som dittills hade 
förbisetts av forskarsamhället. Dessa berättelser menade man, var ett sätt att få tag på såväl det 
känslomässiga som symboliska livet inom en organisation (ibid.). Efter hand började forskarna också 
att betrakta sin egen insats som ett berättande, ett berättande som genom att använda teorin som ett 
slags intrig (plot) många gånger också var väl så kommunikativt övertygande som några statistiska 
data, när det gällde att kommunicera resultaten forskare emellan. Idag säger Rhodes och Brown 
(2005), är den narrativa organisationsforskningen mer mångfacetterad, då ”narrative” ses som både 
en form av data men också som en teoretisk lins, en metodologisk ansats och som variationer 
däremellan. 
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Czarniawska 1998; Kohler Riessman 2008; Lieblich m fl 1998; Mishler 1986; 

Rhodes och Brown 2005). Detta gör också att vedertagna vetenskapliga 

begrepp som validitet och reliabilitet inte blir tillämpbara:  

 
It is important not to squeeze the language of narrative criteria into a language 
created for other forms of research (Conelly och Clandinin 1996 s. 7).  

 

Utifrån ett narrativt perspektiv förefaller alltså mera realistiska sanningsanspråk 

problematiska eftersom en god berättelse kräver andra kriterier, bortom 

begrepp såsom reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. För ändamålet 

lämpligare begrepp kan vara synlighet, autenticitet och rimlighet (ibid.). Begrepp 

som dessa och ett fortsatt resonemang kring konsekvenser av detta sätt att 

betrakta det någon säger presenteras i nästföljande metodkapitel samt i den 

avslutande epilogen. 

 

Det föreligger alltså ingen strukturell skillnad mellan en fiktiv och faktisk 

berättelse, sanningen är snarare framförhandlad i en specifik situation och i en 

specifik kontext (Czarniawska och Sevón 1996; Gergen 2005). Berättelser om 

vad som har hänt, till exempel sen man i en skola bestämde sig för att börja 

arbeta med PBS, varierar mellan dem som framför berättelserna. Det 

förekommer också olika berättelser om vad PBS är och vad syftet var för att 

börja med projektet. Det finns alltså olika läsningar av berättelsen om PBS som 

inte kan bedömas annat än genom förhandlingar mellan dem som berörs 

(Czarniawska 1998).  

 

I avhandlingen ansluter jag mig till detta sätt att betrakta relationen mellan 

berättelser och sanningsbegreppet, vilket får till följd att jag i mina resultat inte 

syftar till att visa att någons erfarenhet eller berättelse är mera rätt eller sann än 

någon annans. Detta utifrån en uppfattning, i linje med ovanstående, att det inte 

varken genom intervjuer eller andra datainsamlingsmetoder, går att få direkt 

tillgång till endera ett faktiskt skeende eller en annan människas sanna inre liv 

(Atkinson 1997; Atkinson och Delamont 2006; Kohler Riessman 2008; Pérez 

Prieto 2000). När det gäller den enskilda berättelsen väljer jag alltså att betrakta 

den som en aktiv, social handling, snarare än en direktlänk in till någons inre. 

Det de intervjuade berättar för mig är i nuet skapade tolkningar av 

representationer av det förflutna (Pérez Prieto 2000), vilket dock inte gör dessa 

berättelser ointressanta i en vidare mening. Berättelser är alltid nedbäddade i 

interaktionistiska och organisatoriska sammanhang och att berätta historier 
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utgör en viktig del av vårt sociala och yrkesmässiga liv (Atkinson och Delamont 

2006). 

 

Diskursiva berättelser, policytexter och praktik    

  

Man kan alltså säga att vi gör och framför (perform) oss själva genom våra 

(livs)berättelser (Mishler 1999), såväl på ett personligt plan som i en 

organisatorisk kontext. Men samtidigt kan det vara svårt att klart urskilja vem 

som är den egentlige författaren till en berättelse då varje text befinner sig i 

dialog med varje annan text. Varje samtal, varje berättelse kan ses som ett svar 

eller en fortsättning på och förändring av tidigare berättelser, tidigare samtal, 

såväl inom som utom det specifika sammanhang i vilken den äger rum, för 

denna undersöknings vidkommande, inom och utom den specifika 

organisationen (Boje 2001; Brockmeier och Harré 2001). Denna intertextualitet 

är en väv av komplexa sammanhang som verkar såväl horisontellt som vertikalt. 

Eller som Boje (2001) säger:  

 
The text is woven with ’citations, references, echoes, cultural languages’ ” (ibid. 

s. 78).32  

 

Vi är sålunda aldrig ensamma författare till våra berättelser, i varje berättelse 

positionerar vi oss på något sätt tillsammans med och/eller mot andra 

(Czarniawska 2004; Langellier 2001; Mishler 1999). Men om såväl berättelserna 

som berättarna och lyssnarna på ovan beskrivna sätt är knutna till en 

underliggande kulturell, lokal väv, som bidrar till hur den lokala berättelsen 

berättas och förstås, så är också denna lokala berättelse kopplad till vidare 

diskursiva ordningar som avgör vem som får berätta vilken historia, när den får 

berättas, var den får berättas och till vem (Atkinson och Delamont 2006; 

Brockmeier och Harré 2001; Foucault 1977; Mishler 1995). De diskursiva 

ordningar med relevans för denna avhandling är vad man skulle kunna kalla för 

diskursiva utbildningspolitiska berättelser. Berättelser vars intriger – vad skola 

och utbildning bör handla om – under de senaste decennierna förändrats. En 

förändring som den inramning till denna studie som presenterades under 

rubriken ”Skolan i ett förändrat utbildningslandskap” i introduktionskapitlet 

syftade till att visa.  

 
                                                 
32 Inte heller behöver dessa texter alltid vara skrivna, handlingar som till exempel hur man dukar ett 
bord, arkitektur och alla former av konstnärliga uttryck transformerar också tidigare uttryck (ibid.). 
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De här diskursiva berättelserna formuleras och förmedlas inte sällan genom 

styrdokument av olika slag, genom policytexter. Nedan presenterar jag ett sätt 

att förstå policy som såväl text och som diskurs. Dessutom presenterar jag ett 

inkluderande perspektiv på vad som kan räknas in under policybegreppet.    
 

Policy som text 

 

Policy som text, det vill säga det skrivna dokumentet, kan ur ett mera kritiskt 

perspektiv förstås som representationer som är såväl komplext kodade som 

avkodade (Ball 2006h). En text, läroplanen till exempel, är ett resultat av 

kompromisser på olika nivåer. I initialskedet på den statliga nivån och i de olika 

remissinstanserna sker förhandlingar innan dokumentet får sin slutgiltiga form. 

Sedan avkodas det när de når den lokala nivån, när de som förmodas utföra det 

som formulerats tolkar och omtolkar det som skrivits, alla utifrån sin egen 

historia och erfarenhet:  
 

At all stages in the policy process we are confronted both with different 
interpretations of policy, and with (…) ’interpretations of interpretations’. (…) 

Thus, the physical text that pops through the school letterbox, or where ever, 

does not arrive ’out of the blue’, it has an interpretational and representational 

history, neither does it enter a social or institutional vacuum. The text and its 
readers and the context of response all have histories (Ball 2006h s 45).  

 

Policy kan alltså förstås som ett slags textbaserade interventioner i en praktik, 

även om de tolkas på skilda sätt, kanske missförstås eller kanske inte ens läses 

av alla. Policy har dock betydelse för hur praktiker utformas. Men snarare än att 

i detalj beskriva hur saker och ting skall utföras så skapar de förutsättningar 

som är begränsade i förhållande till de mål som ställs upp: policy lägger fram ett 

problem för människor att lösa, vilket förutsätter en rad förmågor hos dem som 

förmodas lösa problemen. Det krävs såväl engagemang i och förståelse av 

problemet, det krävs resurser och praktiska begränsningar, det krävs att de som 

ska delta vill och kan samarbeta och, inte minst, en förmåga att se hur en policy 

förhåller sig till andra som är i omlopp samtidigt, så kallad intertextuell 

interkompatibilitet (ibid.). 

 

Utifrån att se policy som en textuell intervention följer också att dessa kan 

medföra en betydelsefull förändring av en praktik, även om det också är viktigt 

att uppmärksamma i vilken utsträckning saker tenderar att förbli sig lika. En ny 

policy ponerar dock någon slags förändring, vilket också innebär en förändring 
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av rådande maktförhållanden: i ett förändringsarbete öppnas ofta nya 

möjligheter för de verksamma att agera utifrån (Ball 2006h; Bowe, Ball och 

Gold 1992).  
 

Policy som diskurs 

 

Om dessa utbildningspolitiska berättelser, vars intentioner uttrycks i skrivna 

dokument såsom exempelvis en läroplan, utöver den skrivna texten också 

förstås i termer av diskurs, det vill säga vad som kan sägas och tänkas, men 

också vem som kan/får tala, när och var och med vilken auktoritet (Foucault 

1977), kan man säga att de också producerar sanningar (regimes of truth). Det 

vill säga vad som i en given tid betraktas som vettigt och självklart. Diskurser 

kan alltså förstås som ”sanningsproducenter”, eller ”meningsbärande praktiker” 

(Sundberg 2005). Det vill säga att de är praktiker som systematiskt formar de 

föremål om vilka de talar (Ball 2006h, 2007; Foucault 1969/2002). En reform 

kan alltså betraktas som en diskursiv praktik och inte enbart en idé och en text.  

 

I en diskursiv praktik formas våra sätt att tänka och resonera, i detta fall om 

skolan, där vissa sätt att tänka möjliggörs och andra inte. Ett exempel på detta 

kan vara så som ”den nya läraren” konstrueras, det vill säga någon som är en 

professionell, reflekterande praktiker som tar ansvar för såväl sin egen som 

organisationens utveckling (se till exempel Carlgren och Marton 2004; 

Hargreaves 1994). Sundberg (2005) talar om diskurser som  

 
institutionaliserade språkspel som kommit att bli dominerande 

premissleverantörer för hur vi uppfattar, tolkar och värderar reformer (s. 82). 

 

Diskurser producerar alltså en slags självklarhet, det sunda förnuftet, där röster 

utanför detta normala kan ha svårt att göra sig hörda (Ball 2007). Vilket också 

inbegriper en maktdimension: makten består inte av att härska över den faktiska 

pedagogiska (organisatoriska) praktiken, snarare handlar det om att härska över 

språket om undervisning (Sundberg 2005) och skolpraktik.  

 

Utifrån detta kan man också säga att de här utbildningspolitiska texterna, som 

presenteras i form av styrdokument av olika slag i sin tur producerar vissa 

handlingar (Ball 2006h), till exempel att lärare ska arbeta i arbetslag och ägna 

mycken tid åt planering, reflektering, dokumentering och utvärdering. För även 

om dessa texter på formuleringsarenan (Lindensjö och Lundgren 2002) är 
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tillkomna i ett spel mellan olika aktörer och på så vis blir ett slags politiska 

bricollage, är de ändå ofta skrivna utifrån en föreställning om att det finns en 

riktig, sann läsning av dem (Ball 2006h). Så här säger Ball: 
 

They are intended to bring about idealized solutions to diagnosed problems. 

Policies embody claims to speak with authority, they legitimate and initiate 

practices in the world, and they privilege certain visions and interests (2006b s. 

26).  

 

Å andra sidan går det svårligen att hävda en rak linje mellan det som står skrivet 

i dessa texter och praktiken. Såväl statliga styrdokument i form av läroplaner 

och andra skrivna reform- och utvecklingstexter omkonstrueras då de möter 

praktiker på regional, kommunal och lokal nivå: man förhåller sig på det lokala 

planet på olika sätt till dessa texter. Så även om dessa skapas utifrån ett 

begränsande diskursivt ramverk så låser dessa inte alla handlingsmöjligheter 

(ibid.). Men diskursbegreppet tillhandahåller ändå ett sätt att förstå en vad man 

skulle kunna kalla för diskursiv dimension av de här utbildningspolitiska 

berättelserna: statliga styrdokument såväl som andra texter som i skolan 

används som vore de styrdokument (se nedan) är påståenden om en praktik - 

hur saker och ting kan och bör vara – som i sin tur hänför sig till ett specifikt 

sätt att se på världen – hur saker och ting är.  

 

Ett inkluderande policybegrepp  
 

Dagens utbildningspolitiska diskurs har, på ett lite annat sätt än tidigare, öppnat 

för en mångfald tillvägagångssätt för att gripa sig an arbetet mot måluppfyllelse 

och goda resultat. Den har också öppnat för en mångfald vad gäller typer av 

texter som i och med detta får en slags ställföreträdande policystatus. Val av väg 

fram till de fastställda målen i sättet att fjärrstyra en verksamhet som 

målstyrning kan beskrivas som överlåts ju till den lokala arenan, det vill säga 

kommunerna, skolförvaltningarna och de enskilda skolorna. Vad de väljer att 

låta fungera som policy i verksamheterna för att uppnå sina mål kan därigenom 

variera. Idag låter man också på den lokala arenan långt fler texter fungera som 

policy än vad som definierats som sådana i ett mer traditionellt perspektiv. Så 

här säger till exempel en policyforskare om detta: 

 
I argue that today’s policies do not always look like policies and are not always 

named “policies,” even when they function that way (Weaver-Hightower 2008 

s. 157). 
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När mera formella policyer (statliga detaljregelverk) inte längre är ensamma på 

policyarenan kan alltså även andra textformer träda in och idag är det inte 

ovanligt att populärlitteratur (till exempel självhjälpsböcker av olika slag) och 

rapporter ges policystatus för att hjälpa till i de problemlösningsprocesser 

skolor ställs inför. Ett vad man kan kalla för inkluderande perspektiv på policy 

innebär alltså att förutom policyer i traditionell mening även räkna in de texter 

som används som vore de policy (ibid.). Ur detta perspektiv kan alltså både 

mål- och resultatstyrningsmodellen, läroplanen och olika lokala, regionala och 

nationella utvecklingssatsningar betraktas som policyer. Det är också så jag 

väljer att använda policybegreppet i denna studie.33  

 

Policy – ett flöde mellan intentioner, tolkningar och iscensättande 

 

Med ett vidgat policybegrepp kan alltså alla de utvecklingsidéer som en 

förvaltning/enskild skola väljer att gripa sig an sägas vara kodade och avkodade 

på det sätt som beskrevs ovan. För att förstå de sammansatta processer som 

reform- och förändringsarbeten handlar om behöver dock fler arenor 

uppmärksammas än de som vanligtvis hänvisas till när utvecklingsmodellers 

design beskrivs. Att de är utformade utifrån ett antingen uppifrån- eller ett 

underifrånperspektiv. Att enbart tala om två arenor när det gäller vem som 

formulerar och vem som implementerar kan alltså vara för trubbigt för att 

beskriva den komplexitet av kodningar och avkodningar som görs inom och 

mellan de olika arenor en organisation består av.   

 

Bowe, Ball och Gold (1992) beskriver en tredelad cyklisk modell för 

policyformering som tar hänsyn till fler arenor inom vad de kallar för en 

policycykel. Modellen beskriver dels de sammanhang där olika intressegrupper 

kämpar om policydiskursens konstruktion (the context of influence). Ett 
                                                 
33 En viss skillnad mellan policyer föreligger dock, bland annat i juridiskt hänseende. När det gäller 
policyer som formuleras på statlig nivå kan dessa beskrivas som skriftliga offentligt utformade 
intentioner med olika tyngd vad gäller eventuella sanktioner eller påföljder om dessa inte efterlevs 
alternativt belöningar vid god efterlevnad (Fischer 2003). Lagar och förordningar hör hit, liksom olika 
former av regler och statuter. För skolans del handlar det om det som står i skollagen. Till 
förordningarna hör läroplaner (som också är grundade i en överstatlig policy/överenskommelse i 
FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna); kursplaner; huruvida skolorna skall lyda under en 
reglerad timplan eller inte; elevers rätt till inflytande och en god arbetsmiljö. Likaså planer så som 
likabehandlings- och jämställdhetsplaner; att varje skola/skolförvaltning/kommun en gång per år ska 
redovisa sitt utvecklingsarbete; att alla lärare ska utarbeta individuella utvecklingsplaner för varje 
elev etcetera hör hit (Skolverket 2008a). Även här är dessa policyer förbundna med vissa former av 
sanktioner vid bristande efterlevnad. 
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exempel på det kan till exempel vara den procedur som startar när en ny 

läroplan ska tas fram och det spel mellan olika aktörer på formuleringsarenan 

(Lindensjö och Lundgren 2002) som då tar vid (beslutskedjan mellan 

kommittédirektiv, kommittéberättelse, riksdagsinitiativ och behandling och 

beslut). Nästa del är den plats där texten konstrueras rent praktiskt (the context 

of policy text construction) och som därigenom kommer att representera 

policyn, även om den också innehåller motsägelser och bristande 

överensstämmelser. Den tredje delen handlar om det mottagande 

sammanhanget (the context of practice) vilket är då policyn på det lokala planet 

- regionalt, kommunalt och på den enskilda skolan - blir utsatt för tolkning och 

omskapande.  

 

Policy ska alltså förstås både som text och görande, både vad som åsyftas och 

vad som iscensätts (Ball, Bowe och Gold 1992; Ball 1994;Vidovich 2007). Det 

här innebär alltså att såväl aktörskap som de i flera riktningar flödande 

förhållanden mellan intentioner, tolkningar och iscensättande som 

karaktäriserar policy måste beaktas inom alla arenor i policycykeln och att detta 

också innebär att varje policy måste förstås i sitt unika sammanhang (Griffiths 

2005). I ett skolutvecklingssamarbete som PBS, där personer från 

textkonstruktionsarenan genom de insatser som görs i de medverkande 

kommunerna också medverkar på den lokala arenan, blir vikten av att 

uppmärksamma dessa flöden i flera riktningar extra tydlig. 

 

Det flerdimensionella policybegreppet – några reflektioner  

 

Jag har i avhandlingen låtit mig inspireras av vad som skulle kunna kallas ett 

flerdimensionellt policybegrepp, så som det formulerats av Stephen Ball i 

termer av såväl text som diskurs. Mitt val att göra så utgår ifrån min önskan att 

kunna knyta samman struktur och aktör, istället för att som brukligt göra en 

åtskillnad dessa två emellan. Ball (2006h) hävdar, i likhet med den beskrivning 

av det narrativa perspektivet jag gjorde ovan, att vi lever och tänker strukturer, 

snarare än att vi enbart blir förtryckta eller begränsade av dem (s. 44). I mitten 

av 1990-talet fick dock Ball en del kritik för att han genom sitt fokus på vad han 

själv benämner mikropolitiken inom skolan och dennas betydelse för lokal 

policyformering reducerade den diskursiva dimensionen i policy. Kritikerna 

menade att Ball underskattade statlig policyformulering och att det krävs mer än 

en skolas motstånd mot statliga intentioner för att kunna säga att en policy 
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omstruktureras (Griffiths 2005; Hill 2001; Vidovich 2007). Han fick också kritik 

för att negligera globaliseringens inverkan på nationalstaten vad gäller dess 

utbildningspolitik (ibid.). I några nummer av tidskriften Journal of Education 

Policy under 1994 fördes också en diskussion där dessa förutsättningar 

debatterades (Ball 1994; Hatcher och Troyna 1994). I det första kapitlet 

konstaterades också att forskning kommit fram till lite olika resultat huruvida 

ett land kan stå emot globala diskurser vad gäller utbildningspolitik.  

 

Vidovich (2007) beskriver också hur policyforskning inom utbildningsområdet 

har svängt från ett makroperspektiv, med fokus på enbart de centrala 

myndigheternas policyutövning till perspektiv som även inkorporerar de ofta 

motsägelsefulla policypraktikerna inom enskilda, lokala institutioner. Under 

denna svängning har modernistiska maktbegrepps relevans, som hävdar 

makrostrukturers begränsande inverkan, debatterats mot mera 

postmoderna/strukturalistiska begrepp, som å andra sidan hävdar just 

handlingsmöjligheter för aktörer på mikronivå. Vidovich visar också hur olika 

forskare kombinerar till exempel Foucault-inspirerad teori med nymarxistisk, 

för att just presentera såväl motsägande som komplementära perspektiv.  

 

Bacchi (2000) å andra sidan, är kritisk till en vad hon uppfattar som en dold 

agenda inom den policyforskning som definierar policy som diskurs. Det vill 

säga att forskare inom detta fält implicit anammar ett maktperspektiv från 

kritisk teori. Detta innebär att endast vissa gruppers möjligheter att skapa 

diskurs tenderar att fokuseras, medan andra grupper framställs som vore de 

styrda av dessa diskurser de privilegierade producerar, utan möjlighet att själva 

framställa dessa diskurser. Det som ändå lockar med att använda ett diskursivt 

policybegrepp säger hon, ligger i att det visar svårigheterna med att uppnå social 

förändring.34 Å andra sidan säger hon, motvillig optimism inför de möjligheter 

till förändring som ändå föreligger producerar också ett diskursbegrepp som 

innebär att motsägelsefullhet och mångfald uppmärksammas, vilket öppnar ett 

mot centralmakten utmanande rum. Utifrån detta föreslår Bacchi att 

policyforskare inom detta fält ägnar mer tid inom detta utmanande rum, till 

exempel genom att även betrakta policy som text, vilket innebär att flera 

teoretiska perspektiv tillåts användas. 

 
                                                 
34 Ball (2007) visar i sin tur med sin undersökning av privatiseringssträvandena inom 
utbildningsområdet hur dessa privatiseringsreformer inte enbart är att betrakta som en teknisk 
förändring av hur skolor styrs, utan i större utsträckning handlar om en förändring av vad kunskap 
och lärande är, då dessa strävanden förändrar själva förutsättningarna inom vilka vi agerar. En 
reform kan alltså även betraktas som en social förändring.  
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Slutligen, Ozga (2000) ifrågasätter att Ball gör en åtskillnad mellan de två 

kategorierna text respektive diskurs, där den textuella dimensionen adresserar 

aktörskap, den diskursiva struktur. Hon frågar vad man vinner genom att skilja 

dessa båda åt, istället för att se dem som relationella. Att kategorierna 

text/diskurs är just relationella ser jag å andra sidan är Balls poäng: text och 

struktur fungerar i relation till varandra, vilket inte betyder att en begreppslig 

åtskillnad dem emellan inte kan göras. Denna begreppsliga åtskillnad innebär 

snarare att de relationella innebörderna sinsemellan och mellan människorna i 

de sammanhang där policy är tänkt att omsättas till en praktik framträder med 

större tydlighet.  

 

 

Under arbetet med det relativt omfattande empiriska materialet, som jag 

beskriver i nästföljande kapitel, har jag sökt efter teoretiska verktyg som kunde 

begripliggöra såväl det som berättades för mig som det som stod skrivet i de 

förvaltningsdokument jag tagit del av: vilka teoretiska referensramar behöver 

jag för att förstå mitt material? Detta kapitel är rubricerat så som det är 

rubricerat - Mellan erfarenhet och diskurs - för att jag upplevde att de intervjuades 

berättelser rörde sig just mellan erfarenheter av PBS och annat 

skolutvecklingsarbete och omgivande skoldiskurser, vilket jag också försökt 

illustrera i kapitlets inledande citat. Jag behövde alltså verktyg som ”tillät” 

aktörsskap och strukturer att finnas i varandra. Detta medgav såväl det ovan 

beskrivna kritiska perspektivet på policy/utvecklingstexter som en narrativ 

ansats (därmed inte sagt att det inte finns andra perspektiv och ansatser som 

också tillåter detta). Berättelser, som genom dess karaktär av att vara 

sammanflätade av såväl personliga, sociala, historiska och kulturella faktorer, 

kan fungera som goda redskap för att studera sociala processer, det vill säga 

samspelet mellan det personliga och det sociala (Pérez Prieto 2006a). 

 

Men för att kunna besvara mina frågor, vad som händer med en utvecklingsidé 

när den landar i en verksamhet samt hur den här idén tolkas och konstrueras 

om inom de olika arenorna i skolans organisation, behövde jag också verktyg 

som tillät flera röster att få komma till tals, på sina egna premisser. Även här 

fann jag att det kritiska perspektivet på policy, med sitt fokus på policyers 

”undre värld” som beskrevs i syftesformuleringen ovan, liksom den narrativa 

ansatsen, med sin respektfulla hållning till det människor - och skrivna texter - 

berättar, kom väl till pass.    
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KAPITEL 4. 
 

ATT STUDERA BERÄTTANDE OCH BERÄTTELSER I 

EN ORGANISATORISK KONTEXT 

Metod och genomförande 

 

Den här studien har genomförts utifrån en narrativ ansats. Ett teoretiskt och 

metodologiskt fält inom vilket man intresserar sig för vad och hur människor 

berättar om sina erfarenheter av något. Men berättelseforskningen är ett 

mångvetenskapligt område likväl som det kännetecknas av såväl teoretisk som 

metodologisk bredd (Conelly och Clandinin 1996; Czarniawska 1998, 2004, 

2007; Kohler Riessman 2008; Lieblich m fl 1998; Mishler 1995, 1999; Pérez 

Prieto 2006a). Inom området finns alltså en variation bland forskare i hur man 

förhåller sig till vad en berättelse är, så som jag även beskrev i det teoretiska 

kapitlet. Polerna längs denna variationsaxel kan beskrivas med hjälp av följande 

två frågor: är det någon berättar en avbildning av det som hänt i någon slags 

objektiv mening, eller är de socialt situerade, vilket innebär att de inte kan 

benämnas i termer av sanning i objektiv betydelse? Jag har i den här studien valt 

att betrakta det de intervjuade berättar för mig som aktiva och socialt situerade 

handlingar. Ett betraktelsesätt som medför vissa konsekvenser, både för hur 

min roll som intervjuare och de som intervjuats ska betraktas, men också för 

frågor som rör studiens tillförlitlighet.    

 

Jag inleder kapitlet med att beskriva avhandlingens specifika kontext och hur 

undersökningen är genomförd. Detta följs av en beskrivning av och reflektion 

över mitt val av metod. Därpå presenteras vilka analysbegrepp som använts och 

hur jag gått tillväga vid analysarbetet.   

 

Empirin i sitt sammanhang – datainsamling, urval och 

avrapportering av PBS 

 

Den här avhandlingen har, så som tidigare beskrivits, genomförts inom ramen 

för det större skolutvecklings- och skolforskningsprojektet Problembaserad 

skolutveckling (PBS). Forskningsprojektet har delvis finansierats av 

Myndigheten för skolutveckling vilket inneburit en till myndigheten 
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regelbunden avrapportering av resultat, lärdomar och erfarenheter från 

skolutvecklingssamarbetet. Delrapporterna har innehållit beskrivningar av 

begrepp och verktyg specifika för det problembaserade perspektivet; 

redovisningar av resultat från enkätundersökningar; sammanfattningar av de 

reflektioner och lärdomar som framkommit under de insatser som gjorts i de 

medverkande kommunerna; redovisning av resultat från undersökningar som 

bedrivits under de årliga nätverksträffarna samt resultaten från en 

intervjuundersökning med rektorer och arbetslag som genomfördes under 

skolutvecklingssamarbetets första år (Åstrand, Scherp och Scherp 2004; 

Åstrand 2005).35 

 

Under hösten 2006 och våren 2007 genomfördes ytterligare en intervjustudie i 

tre av de ursprungligen nio i projektet medverkande kommunerna. Syftet med 

att välja just dessa tre kommuner var att de skiljer sig åt beträffande geografisk 

belägenhet. I all enkelhet kan de beskrivas som en glesbygdskommun, en 

mindre tätort samt ett storstadsområde. I resultatkapitlen nedan benämns de 

Bergnäs (glesbygd), Kvarnby (mindre tätort) och Åsen (storstadsområde). 

Resultatet från denna intervjuundersökning samt resultat från andra data som 

samlats in under forskningsprojektet sammanställdes också i rapportform inför 

den slutliga avrapporteringen till Myndigheten för skolutveckling under 2007. 

 

Empirin som låg till grund för sistnämnda intervjustudie utgör alltså även det 

empiriska materialet för denna avhandling. Detta material utgörs av 46 

intervjuer – enskilda och i grupp – av lärare/pedagoger, arbetslag (eller 

arbetsgrupper sammansatta på andra sätt), biträdande rektorer, rektorer, 

förvaltningschefer, områdeschefer, skolpolitiker och utvecklingsledare 

/projektledare. Urvalet av intervjupersoner är en under intervjuarbetets gång 

successiv breddning av antalet intervjuade yrkesgrupper. I ett första upplägg av 

undersökningen var enbart rektorer och lärare tänkta att medverka, en 

utformning som överensstämde med den intervjuundersökning som 

genomfördes under projektets första år. Detta var en design som utgick ifrån en 

tanke om att intervjua alla rektorer i respektive kommun/område samt ett 

arbetslag per rektor. Arbetslagen i sin tur valdes ut utifrån att få alla stadier 

                                                 
35  Inom PBS har det också producerats ett antal skrifter som dels beskriver detta perspektivs på 
skolutveckling utgångspunkter och arbetssätt men som också redovisar resultat, lärdomar och 
erfarenheter som på olika sätt samlats in under samarbetets gång. Utgivningen omfattar sex PBS-
skrifter som kortfattat beskriver PBS-arbetet i praktiken, fem böcker, nio forskningsrapporter med 
anknytning till PBS-arbetet, 14 B-, C-, och D-uppsatser där materialet eller metoderna har anknytning 
till PBS samt nio rapporter i form av kunskapsöversikter eller beskrivning av utvecklingsuppdrag och 
kortare delrapporter i forskningsprojekt med direkt eller indirekt anknytning till PBS (Karlstads 
universitet 2009b). 
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representerade. Besluten att gå med i PBS-samarbetet med Karlstads universitet 

togs dock inom den kommunala arenan (se nedan), varför jag också ville låta 

förvaltningschefer och skolpolitiker komma till tals: Vad innebar PBS för dem? 

Varför ville de att deras förvaltningar skulle medverka i just detta 

skolutvecklingssamarbete? Under intervjuarbetets gång insåg jag också att det 

även fanns andra människor med betydelse för skolutvecklings- och PBS-

arbetet i kommunerna, vilka också efterhand inkluderades. Dessa var en 

utvecklingsledare, en områdeschef, en projektledare för en utvecklingsenhet 

samt en person som fungerar som en kommunintern samordnare för PBS.36  

 

Alla intervjuer genomfördes utifrån en öppen inledande fråga: Har PBS haft 

någon betydelse för dig som lärare, rektor, förvaltningschef etcetera? Under 

intervjusamtalen hade jag också med mig en mycket löst strukturerad guide i 

form av några preciserade följdfrågor. Dessa löd: ”Blev det här 

skolutvecklingssamarbetet så som du hade tänkt dig?” samt ”Vad tror du 

händer med PBS-arbetet efter att samarbetet med Karlstads universitet 

avslutas?” Samtalen med de intervjuade pågick i snitt under en och en halv 

timme och genomfördes i de intervjuades respektive arbetsrum/kontor/ 

lärarrum med något undantag då jag och den intervjuade skolledaren satt i ett 

konferensrum i kommunhuset och vid något tillfälle genomfördes en 

arbetslagsintervju i ett klassrum. I Åsens kommun är intervjuerna med 

projektledaren för utvecklingsavdelningen, områdeschefen, PBS-ledaren och 

politikern gjorda per telefon. I Åsen genomfördes också merparten av 

intervjuerna på skolnivå i en stadsdel, Ekenäs. En skolintervju gjordes med 

rektor och ett arbetslag i en annan del, Hammartorp.  

 

Så långt det varit möjligt har jag också försökt säkerställa de medverkandes 

anonymitet. När det gäller hanterandet av intervjumaterialet har ingen annan än 

jag lyssnat på de inspelade banden. Förutom jag själv så har båda mina 

handledare tagit del av de avkodade intervjuutskrifterna. Alla person och 

ortsnamn är i den mån de förekommer fingerade, men eftersom det från början 

har varit öppet vilka kommuner som skulle ingå i intervjustudien (se nedan) och 

kommunantalet är så lågt som tre så är en anonymisering av framförallt 

förvaltningscheferna men även utvecklingsledarna och personer med liknande 

funktion i princip omöjlig. Rektorerna är fler till antalet, men då jag har valt att 

                                                 
36 Inom kvalitativ metod finns en specifik metod, ”snöbollsmetoden”, som liknar detta förfarande. I 
den metoden leder den information som utvinns ur en intervju till såväl val av nya intervjupersoner 
som till mer preciserade frågeställningar (Pérez-Prieto 2000 s.15).  
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redovisa resultatet från kommunerna var för sig blir en identifiering lättare, i alla 

fall då kommunen är liten. 

 

Utöver intervjuer består det empiriska materialet i avhandlingen också av 

skrivna dokument, förvaltningstexter av olika slag. I Åsen har jag tagit del av 

verksamhetsplaner för år 2005, 2007 och 2008 och kompetensutvecklingsplaner 

för 2007 och 2008. I Bergnäs har jag tagit del av kommunens skolplan för åren 

2002-2007, kvalitetsredovisningar för åren 2005 och 2007, ett dokument som 

presenterar analysen av ett arbete som hette Utvecklingsdialogen samt en lokal 

arbetsplan för gymnasiet för 2006/2007. I Kvarnby har jag tagit del av 

förvaltningens verksamhetsidé som är en beskrivning av intentionerna i 

förvaltningens skolutvecklingsarbete samt kvalitetsredovisningen för 2004. 

 

I tabell ett nedan visas vilka som medverkat i intervjuerna i respektive kommun, 

hur många personer som medverkade under respektive intervju, när intervjun 

genomfördes, var, hur länge den pågick samt hur många sidor skriven text varje 

intervju slutligen kom att omfatta. ”LL” i kolumnen antal medverkande betyder 

lärledare. Ett ”ts” i kolumnen längst till höger betyder att intervjun är nästan 

helt transkriberad men med inslag av kortare delar återberättade med mina ord. 

”st” betyder att utskriften består av både transkribering och ett återberättande 

med mina ord av det som berättas. ”s” betyder att intervjun enbart är 

återberättad av mig. Den siffer- och bokstavskombination som återfinns i 

citatidentifieringskolumnen hänvisar till datamaterialets kodning.   
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Tabell 1: Översikt över intervjumaterialet. 

 

KOMMUN 

 

TITEL        

 

KOD 

ID 

 

ARBETS- 

PLATS 

 

ÅRS- 

KURS 

VAR 

INTERVJUN  

ÄGDE RUM 

 

DATUM 

 

ANT 

 

 

TID  

 

 

SID 

ÅSEN Politiker       PK3 Kommunhuset  Per telefon VT 07 1 0.3 1s 

 Förv. chef   FCK3 Kommunhuset  Konferensrum HT 06 1 2.0 6 ts 

 Proj. led. PLK3 Kommunhuset  Per telefon VT 07 1 0.5 2st 

Ekenäs Omr. chef    OCK3 Centrumskolan  Per telefon VT 07 1 1.0 3st 

Ekenäs PBS -led.  PLK3 (Annan skola)  Per telefon VT 07 1 2.5 7 ts 

Ekenäs Rektor      R1.2K3 Kyrkskolan F-9 Eget rum HT 06 1 1.5 8st 

Ekenäs Rektor     R1.1K3 Kyrkskolan F-9 Eget rum  HT 06 1 1.5 4st 

Ekenäs Rektor     R4K3 Bergsskolan F-3 Konferensrum HT 06 1 2.0 6st 

Ekenäs Rektor     R2.1K3 Hästhagskolan F-9 Eget rum HT 06 1 2.0 7 ts 

Ekenäs Rektor    R3K3 Centrumskolan 4-9 Eget rum HT 06 1 1.5 4st 

Hammartorp Rektor            R5K3 Vidungeskolan 7-9 Eget rum HT 06 1 1.0 3st 

Ekenäs Arbetslag              AL1.1K3 Kyrkskolan 4-9 Konferensrum HT 06 10 1.5 4st 

Ekenäs Arbetslag              AL4K3 Bergskolan F-3 Klassrum HT 06 4 1.5 8 ts 

Ekenäs Arbetslag        AL2.2K3 Hästhagskolan F-3 Konferensrum HT 06 4 1.5 6 ts 

Hammartorp Arbetslag       AL5K3 Vidungeskolan 7-9 Konferensrum HT 06 6 1.5 6st 

BERGNÄS Förv. chef FCK2 Kommunhuset  Eget rum HT 06 1 1.5 5st 

Byn Bitr rektor   R3.2K2 Rogeneskolan  Gy Eget rum HT 06 1 1.0 2st 

Myrom Rektor         R1.1K2 Ulvenskolan  F-9 Eget rum HT 06 1 1.5 4st 

Myrom Bitr Rektor   R1.2K2 Ulvenskolan F-9 Eget rum HT 06 1 1.5 4st 

Rensta Rektor         R2.1K2 Bäckskolan  7-9 Eget rum HT 06 1 1.5 6ts 

Ås Bitr Rektor    R2.2K2 Hureda skola F-6 Eget rum HT 06 1 1.5 5st 

Byn Bitr Rektor   R3.1K2 Östra skolan  7-9        

 

Konferensrum                              

 

 

HT 06 

 

 

3 

 

 

1.5 

 

 

3st 
Byn Bitr Rektor R3.1K2 Västra skolan  F-6 

Byn Bitr Rektor   R3.1K2 Västra skolan  F-6 

Hög Rektor                         R4K2 Högåskolan  F-9 Eget rum HT 06   1 1.5 3st 

Myrom Arbetslag                 AL1.1K2 Ulvenskolan  3-5 Klassrum HT 06   3 1.5 3st 

Myrom Arbetslag                      AL1.2K2 Ulvenskolan  F-2 Konferensrum  HT 06   5 1.5 3st 

Rensta Arbetslag                     AL2.1K2 Bäckskolan  7-9 Konferensrum  HT 06   8 1.5 9 ts 

Ås  Lärare        AL2.2K2 Hureda skola 3-5 Personalrum HT 06   1 0.5 1s 

Ås  Lärare                          L2.2K2 Hureda skola F-2 Personalrum HT 06 1 LL 0.5 1s 

Byn Lärare            L3.1K2 Västra skolan  4-6 Klassrum HT 06   1 0.5 3st 

Byn Arbetslag                          AL3.1K2 Västra skolan  3-6 Fikarum  HT 06   2 LL 1.0 3st 

Byn Utv.grupp                 LL3.2K2 Rogeneskolan  Gy Konferensrum  HT 06   6LL 1.5 3st 

Hög  Arbetslag                        AL4K2 Högåskolan  4-9 Konferensrum  HT 06   3 1.5 3st 

KVARNBY Politiker    PK1 Kommunhuset   Eget rum HT 06 1 1.5 8 ts 

 Förv. chef   FCK1 Kommunhuset  Eget rum VT 07 1 1.5 9 ts 

 Utv. Led. ULK1 Kommunhuset  Eget rum VT 07 1 2.0 11 ts 

 Rektor          R5K1 Kvarnbyskolan F-3 Konferensrum VT 07 1 2.5 15 ts 

 Rektor           R2K1 Kvarnbyskolan 7-9 Eget rum HT 06 1 2.0 11 ts 

 Rektor          R4K1 Kvarnbyskolan 7-9 Eget rum HT 06 1 1.5 6 ts 

 Rektor           R1K1 Hagaskolan F-6 Konferensrum HT 06 1 2.0 10 ts 

 Rektor            R3K1 Kullskolan F-6 Eget rum HT 06 1 1.0 4 ts 

 Arbetslag        AL2K1 Kvarnbyskolan 7-9 Arbetsrum HT 06 8 1.5 9 ts 

 Arbetslag         AL5K1 Kvarnbyskolan F-3 Personalrum  HT 06 9 1.5 6 ts 

 Arbetslag        AL1K1 Hagaskolan 3-6 Personalrum  HT 06 6 1.5 6 ts 

 Arbetslag        AL3K1 Kullskolan F-6 Klassrum  HT 06 5 1.5 8 ts 
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Från inspelat samtal till skriven text 

 

Sammanlagt består mitt empiriska material av sextio timmar inspelat material. 

Intervjuutskrifterna uppgår till 199 sidor och består så som tabellen visar av 

såväl transkribering som återberättande av det de intervjuade säger 

(radavståndet i intervjuutskrifterna gjordes med enkelt radavstånd).  

 

Att ordagrant återge det talade språket i skriftlig form kan innebära att den 

intervjuade framstår som både förvirrad och osammanhängande och kanske till 

och med som någon med ”lägre förståndsgåvor” (Kvale 1997 s. 158). I linje 

med detta har jag valt att redigera de delar av utskrifterna som jag använt som 

citat genom att inte alltid återge det de intervjuade säger exakt så som de säger. 

Jag har valt att ta bort de upprepningar, stakningar och avvikelser jag anser inte 

tillför något. Då jag tolkat upprepningar som förtydliganden och/eller 

förstärkningar av det som sägs har dessa behållits. Jag har också försett de 

utsagor som sägs med ett tydligt eftertryck med utropstecken! Eller genom att 

kursivera det ord som betonas. Likaså har jag för att öka läsbarheten tillfört 

grammatiska punkter och kommatecken, där jag ansett att sådana behövts. 

Däremot har jag behållit visst talspråk, till exempel ”dom”, ”sån” och liknande. 

De transkriberingssymboler jag använt mig av är: 
 

Borttagen text:   (…) 

Tystnad:   …  

Mina kommentarer:   (kursiv stil inom parentes) 

(någon skrattar, harklar  

sig eller liknande) 

 

Jag har också valt att återge vad de intervjuade säger på två sätt. Vid längre 

intervjuutdrag är de intervjuades ord återgivna i blockcitat med mindre 

teckensnitt än övrig text. (Den bokstavs- och sifferkombination som står i slutet 

av varje blockcitat hänvisar till datamaterialets kodning, se även tabell 1 ovan). 

Vid kortare utsagor och vid uttrycksfulla begrepp eller uttryck som förlorar sin 

”smak” vid omskrivning till ett för en avhandling lämpligt vokabulär är det den 

intervjuade säger markerat med citattecken. Om någon till exempel säger att det 

kan vara svårt att behålla fokus på PBS-arbetet för att det ”trillar in” så mycket 

annat hela tiden tycker jag att det uttrycket säger något som är värt att behålla i 

sin ursprungsform.  
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Detta förfaringssätt vad gäller att förvandla ett inspelat samtal till skriven text 

kan, presenterat på detta sätt, förefalla mycket enkelt. I avhandlingens epilog tas 

några aspekter av detta upp till reflektion.  

 

Metodval samt reflektioner över detta   

 

Den främsta, men inte enbart förekommande, metoden i en narrativ ansats är 

intervjun (Conelly och Clandinin 1996; Kohler Riessman 2008). Eller som 

Pérez Prieto (2006) hellre föreslår att vi ska kalla det metodiska redskapet: 

inspelade samtal. Detta för att vår uppgift som berättelseforskare är att skapa 

förutsättningar för att ett berättande ska komma till stånd. Men även andra 

metodologiska redskap används, som exempel kan nämnas personliga brev och 

dagböcker, skrivna berättelser och fotografier (ibid.). Likaså används 

fältanteckningar och videoinspelningar vid mera etnografiskt inriktade narrativa 

studier. För att sätta den personliga berättelsen i relation till andra berättelser 

används också andra källor, så som historiska dokument av olika slag. 

Ytterligare källor kan, som i denna studie, utgöras av skrivna dokument inom 

en organisation så som till exempel en verksamhetsberättelse eller en 

kvalitetsredovisning. Likaså inom narrativ organisationsforskning kan 

mötesanteckningar, dagordningar, planeringsanteckningar, nyhetsbrev samt 

regler, skriftligt utformade visioner och andra policydokument användas 

(Conelly och Clandinin 1996). 

 

Det huvudsakliga metodologiska redskap jag använt mig av i denna studie är 

intervjuer, såväl enskilda intervjuer som gruppintervjuer. Därutöver har jag 

också i respektive studerad kommun tagit del av kvalitetsredovisningar, 

skolplaner, verksamhetsberättelser och kompetensutvecklingsplaner, så som 

beskrevs ovan.  

 

Intervjuaren, de intervjuade och frånvarande andra – etiska implikationer 

i en forskningsintervju 

 

Genom att betrakta det någon säger som en socialt situerad, performativ 

handling, så som jag beskrev i föregående kapitel, framträder också positionen 

som intervjuare och själva intervjusituationen som betydelsefull. I en 

intervjusituation berättas en berättelse på ett mer eller mindre medvetet speciellt 

sätt beroende på en rad omständigheter. Dels berättar man olika saker för olika 
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personer och i olika situationer. Den/de berättelser som konstrueras i 

intervjutillfället konstrueras alltså i intervjutillfället och hade förmodligen 

konstruerats annorlunda vid ett annat tillfälle. I en narrativ ansats ter sig detta 

inte problematiskt. Tvärtom så kan denna karaktäristik i en intervjusituation, att 

den berättelse som utvecklar sig är en samkonstruktion mellan intervjuaren och 

de/de intervjuade, i sig vara föremål för analys (se till exempel Karlsson 2006).  

Jag fokuserar inte den här samkonstruktionen i min analys, men jag ansluter 

mig till detta sätt att betrakta en intervjusituation. 

 

De berättelser som tar form i ett intervjusamtal kan alltså inte enbart tillskrivas 

den/de intervjuade då även jag som intervjuare är att betrakta som en 

medberättare. Men förutom att betrakta en intervju som en plats för 

samkonstruktion framställs berättelsen också av den intervjuade framför en 

publik, det vill säga intervjuaren. Utöver denna reella publik finns alltid även en 

spökpublik (”a ghostly audience”) närvarande (Langellier 2001 s. 173). Denna 

spökpublik av frånvarande andra består av något som skulle kunna kallas ett 

diskursivt spel av såväl kollektiva som institutionella krafter. En mycket tydlig 

spökpublik i mina intervjuer med arbetslag och enskilda lärare är skolledningen. 

I kanske framförallt berättelserna där den/de intervjuade intar en annan eller 

motsatt position i relation till hur skolutvecklingsarbetet PBS tolkas inom 

skolledningen sitter rektor och annan skolledning osynligt med. Osynligt 

medverkande vid dessa tillfällen är också den arena som utgörs av staten 

(regering, skolverk och de dokument som förordar nya arbetssätt och nya sätt 

att förhålla sig till sin lärarroll och till eleverna, även om eleverna inte är så 

synliga i dessa intervjuer). En annan spökpublik som medverkar under kanske 

framförallt de intervjuer jag genomfört med skolledare är de förvaltningar 

respektive skolledare tillhör.  

 

Ytterligare en spökpublik är Karlstads universitet. Denna publik gestaltas av 

mig, rent kroppsligen, eftersom jag som genomför dessa intervjuer 

representerar PBS-projektet och därmed Karlstads universitet. Vid varje 

intervjutillfälle berättade jag om mitt syfte med min intervju och att jag inte 

hade för avsikt att röja någons identitet vid avrapportering. För att skapa ett 

klimat där de intervjuade kunde känna att de hade möjlighet att framföra såväl 

positiva som negativa erfarenheter av PBS poängterade jag också noga vid varje 

intervjutillfälle att jag inte intog positionen av att uppträda som en vad som 

skulle kunna kallas för PBS-kontrollant. Med detta ville jag betona att jag som 

doktorand inte tagit ställning, varken för PBS eller för andra sätt att bedriva 
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skolutveckling på. Jag har istället betonat att jag har varit nyfiken på att lyssna 

till vad de har haft att berätta om sina erfarenheter, positiva såväl som negativa. 

Vilket jag också tycker att jag lyckats med, då samtalen har utvecklats till många 

gånger mycket öppna samtal och där de intervjuade uttryckt sig förhållandevis 

fritt. Med fritt menar jag att de (relativt) öppenhjärtligt delat med sig av tankar 

och känslor kring deras erfarenheter av såväl PBS som annat skolutvecklings-

arbete. Jag har upplevt att det har varit högt i tak under de allra flesta av våra 

intervjusamtal och att de medverkande har framfört såväl ris som ros 

beträffande PBS-arbetet. Vid ett flertal tillfällen framhöll också de som 

intervjuats att de uppskattat att få sitta ner under en så pass lång tid som en och 

en halv timme för att prata om sitt arbete.37   

 

Konsekvenser för de inblandade  
 

Det ovan beskrivna öppna klimatet under intervjuerna som ur en infallsvinkel 

får betraktas som något positivt har dock bidragit till ett dilemma när jag nu ska 

presentera mina resultat. Detta har att göra med en oförutsedd risk som hör 

samman med att man som forskare redan från början skall informera de 

intervjuade om såväl fördelar som risker med att medverka. Detta krav har 

dock varit svårt att leva upp till då jag inte på förhand vetat vad de intervjuade 

skulle komma att berätta för mig. Oavsett inom vilken arena den/de jag har 

intervjuat är verksam/verksamma så har alla alltså fritt framfört såväl positiva 

som mer eller mindre kritiska omdömen om föreställningar och göranden inom 

andra arenor.  

 

När det gäller berättelserna från Bergnäs bidrog dock den här öppenheten till 

att jag när jag började arbeta med materialet upptäckte att de intervjuades 

berättelser från rektors- och lärararenan innehöll mycken och ganska skarp 

kritik av förvaltningschefen. Inom ramen för PBS och den avrapportering som 

gjorts (se ovan) hade strategier för att säkerställa riktigheten i intervjumaterialet 

utformats. Detta innebar att var och en som medverkat vid två tillfällen fick ta 

del av de intervjuer de medverkat i. Syftet med detta förfarande var att de 

medverkande skulle ges möjlighet att framföra sina synpunkter inför den 

kommande slutrapporten. Responsen på dessa utskick var dock förhållandevis 

låg. När rapporten inför avrapporteringen till Myndigheten för skolutveckling 
                                                 
37 Ett annat sätt att uttrycka vad man kan kalla för en lyckad intervju är att i stället säga som Mishler 
(1986): ”Respondents’ acceptance of interwievers’ framworks of meaning is a key factor in a 
”succesfull” interwiev” (s. 54). Det är alltså inte mina goda egenskaper som intervjuare som bidrar till 
en intervjus framgång eller inte, det är den/de intervjuades förmåga att under samtalets gång lära sig 
och acceptera just mitt sätt att intervjua och vad jag vill med intervjun.  
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färdigställts och skickats ut framkom dock ganska skarp kritik, främst mot mitt 

sätt att framställa nämnda förvaltningschef. Inför avhandlingen har jag tagit till 

mig denna kritik vilket inneburit att jag ändrat min framställning språkligt.  

 

Att de intervjuade berättar det de berättar har jag som forskare å andra sidan 

också en skyldighet inför vetenskapssamhället att avrapportera, för att utifrån 

det jag har hört sedan utveckla ny kunskap. En väl genomförd studie kan alltså 

inte göra alla nöjda och glada, som Holmström (2007) med hjälp av Van Manen 

väljer att uttrycka det. I enlighet med mina teoretiska utgångspunkter blir det 

också viktigt att inte tveka inför att lyfta fram motsättningar i det empiriska 

materialet. Att blunda inför detta vore att inte göra min empiri rättvisa. 

Utmaningen ligger dock i att presentera dem som medverkar ansvarsfullt och 

med respekt. I linje med att betrakta det en människa berättar som en socialt 

situerad, performativ handling följer också att någons berättelse bör analyseras i 

termer av dess retorik, dess övertygande egenskaper och dess funktion av att 

konstruera vissa versioner av en händelse och att legitimera vissa handlingar 

(Atkinson och Delamont 2006).  

 

En människas berättelse om sina erfarenheter av något kan alltså betraktas som 

en rituell framställning, på samma sätt som andra rituella framställningar, 

undersökta av etnografer och antropologer i främmande kulturer, långt bort 

från vår egen (ibid.), snarare än att jag som intervjuare genom intervjun får 

tillgång ett faktiskt skeende (Atkinson 1997; Atkinson och Delamont 2006; 

Kohler Riessman 2008; Perez Prieto 2000). Jag syftar alltså inte till att visa att 

någons erfarenhet eller berättelse är mera rätt eller sann än någon annans utan 

vill istället försöka visa just hur olika de intervjuade berättar om att de erfarit 

det specifika skolutvecklingsarbetet PBS i synnerhet och skolutvecklingsarbete i 

allmänhet. Jag återkommer i avhandlingens epilog med några reflektioner kring 

dessa aspekter.      

 

Informerat samtycke  
 

Slutligen, i överenskommelsen mellan Karlstads universitet och de tre 

skolförvaltningar som beskrivs i denna avhandling gjordes det från början klart 

att de skulle studeras av en till projektet knuten doktorand. De 

kommuner/skolor som är med i samarbetet med Karlstads universitet förband 

sig alltså att bidra till kunskapsbildningen om det problembaserade perspektivet 

på skolutveckling. Detta kan ha inneburit att de som medverkar i avhandlingen 
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kanske kände att de var tvungna att ställa upp på en intervju. Kvale (1997) säger 

så här beträffande det som brukar kallas informerat samtycke:  
 

Problem kring samtycket kan uppstå vid intervjuer i institutioner där en 

överordnads samtycke till en undersökning kan innebära att det läggs ett mer 

eller mindre subtilt tryck på de anställda att delta (s. 107).  

 

I beslutet att gå med i PBS-samarbetet medverkade de fackliga 

organisationerna, skolledning och förvaltningschef i respektive kommun. Detta 

innebar att medgivandet till att bli studerade också tagits inom 

förvaltnings/skolledararenan. Information om att just dessa tre kommuner, 

Åsen, Bergnäs och Kvarnby skulle komma att studeras av mig togs upp vid ett 

flertal tillfällen vid iscensättningen av utvecklingsarbetet i respektive kommun 

då jag som doktorand presenterades/presenterade mig. Detta skedde vid olika 

former av uppstart, till exempel vid en första föreläsning om PBS i kommunen 

eller vid det första utbildningstillfället. Att alla personer som sedan skulle 

komma att medverka i intervjuerna var närvarande vid dessa inledande 

informations- och utbildningstillfällen är dock inte säkert. Huruvida varje 

enskild lärare har tillfrågats vid ingången i forskningsprojektet och kunnat tacka 

nej till att medverka vid en intervju är alltså oklart. Att jag sedan vid varje 

intervjutillfälle informerat om mitt syfte och annat innebär ju kanske inte att 

man som enskild lärare känner att man kan avvika, även om man kanske skulle 

vilja.  

Två självkritiska funderingar 
 

En omständighet som funnits vid min sida under mitt analysarbete och som 

inneburit vissa metodologiska bryderier är att mina intervjuer genomfördes 

innan jag kommit fram till ett slutgiltigt val angående teoretisk utgångspunkt. 

Ett dilemma berör de intervjuer jag genomfört i form av gruppintervju, som i 

sig inte alls behöver vara problematiska ur ett narrativt perspektiv. Men, om 

man som jag, har låtit den enskilde läraren i de intervjuade arbetslagen/arbets-

grupperna förbli relativt anonyma kan det vara problematiskt. I jämförelse med 

de enskilda intervjuerna där jag tagit reda på hur länge personen arbetat i yrket, 

vad han/hon gjort tidigare etcetera har detta inte gjorts vid gruppintervjuerna. 

Jag har alltså inte i motsvarande grad uppgifter på hur länge varje enskild 

pedagog har arbetat på skolan/i arbetslaget, vad han/hon gjort innan och vilket 

pedagogiskt yrke han/hon har, ämneslärare, förskollärare, klasslärare och 

liknande. I vissa fall framkommer dessa uppgifter under intervjun, att en av 
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dem är specialpedagog, lärare i ett estetiskt ämne, mattelärare etcetera, annars 

inte.  

 

Vid transkribering av gruppintervjuerna innebar också undermålig teknisk 

utrustning att det en stund in i intervjun i vissa fall är svårt att höra vem av de 

intervjuade som pratar. I vissa fall underlättades detta av olika dialekter till 

exempel. Men trots att jag namngett de medverkande lärarna förblir de dock 

anonyma i högre utsträckning än de som intervjuas enskilt. Vid intervjuernas 

genomförande såg jag inte detta som ett problem då jag betraktade dem som 

grupp, som en kollektiv röst. Efter mitt val av ansats insåg jag att detta var 

mindre bra, eftersom jag kommit att betrakta arbetslagsintervjuerna både som 

en kollektiv röst och som bestående av enskilda individer, då det inte sällan 

finns olika berättelser om PBS och skolutveckling i ett och samma arbetslag.  

 

Ytterligare ett dilemma utgörs av betydelsen av att emotse kravet på att 

förankra forskningen i den lokala platsen. Att till exempel göra reda för de 

specifika orter och miljöer och skolor där intervjuerna ägt rum, eftersom en 

specifik utvecklingssatsning tolkas och omkonstrueras efter den lokala platsens 

förutsättningar. Till viss del har jag emotsett det kravet då jag genomfört 

intervjuer med människor inom olika arenor inom skolan: politiker, 

förvaltningschef, områdeschef, utvecklingsledare, rektorer och pedagoger. Jag 

redovisar också i resultatkapitlet vissa bakgrundsfakta för varje kommun. Men 

då jag genomfört en intervjustudie i en form som innebar att jag endast besökt 

dem som jag skulle intervjua är motsvarande önskemål om en mera fyllig 

beskrivning av de specifika skol- och förvaltningsmiljöer där intervjuerna ägt 

rum inte tillgodosett. 

 

Analysmetoder – en zoommodell och analysbegrepp från 

narrativ organisationsteori 

 

Det som har kommit att bli denna avhandlings resultat har stegvis vaskats fram 

ur intervjuerna i den ovan beskrivna intervjustudien samt genom läsning av de 

dokument som beskrevs ovan. Ledande för de val jag gjort inför avhandlingen 

beträffande dessa steg har varit en önskan att presentera den sociala praktikens 

karaktär av komplexitet och mångfald. Detta har inneburit att jag fokuserat 

valda delar av allt det de intervjuade berättat om. Nedan beskriver jag kort dessa 

avgränsningar som gjorts på vägen, från avrapportering av forskningsprojektet 
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PBS till Myndigheten för skolutveckling, till denna avhandling.  Därpå följer en 

beskrivning av de analysbegrepp som använts.  

 

Det första steget i bearbetningen av materialet inför avrapporteringen till 

Myndigheten för skolutveckling bestod av genomlyssning och utskrift av 

samtliga intervjuer. Styrande i mina val i detta första steg av transkription 

alternativt mera sammanfattande text (se tabell ett ovan) var det fokus jag hade 

inför den slutrapport som skulle lämnas till Myndigheten för skolutveckling: att 

undersöka huruvida PBS haft någon betydelse för kvaliteten i de verksammas 

lärande- och utvecklingsmiljö och hur det i så fall kunde gestalta sig. Resultatet 

från detta första analysarbete bestod av en tematisk presentation av vilka 

föreställningar de intervjuade hade av vad PBS är och vad det enligt dem 

innebar att arbeta i enlighet med ett PBS-perspektiv. Jag beskrev också i 

rapporten vilka effekter de intervjuade berättade om att PBS-arbetet fört med 

sig samt hur man i de tre kommunerna inom förvaltningsledningsarenorna på 

skilda sätt hade valt att ta sig an PBS och hur dessa val sedan togs emot ute i 

verksamheterna.  

 

Under arbetet med att sammanställa slutrapporten till Myndigheten för 

skolutveckling och med inspiration från mina teoretiska och metodologiska 

strövtåg väcktes så min nyfikenhet inför några teman jag tyckte mig se i de 

intervjuades berättelser. Detta innebar att jag efter att rapporten hade 

färdigställts under en period återgick till att lyssna till de delar av intervjuerna 

som sammanfattats, transkriberade ytterligare delar, lyssnade igen och så vidare, 

för att utforska dessa teman ytterligare.  

 

Att ställa skärpan i olika lägen – kameralinsen som metod 

 

När jag på detta sätt återvände till att lyssna till och läsa intervjuerna gjorde jag 

det med inspiration av en analysmodell som kallas zoom-modellen (Pamphilon 

1999). Modellen utgår ifrån ett multidisciplinärt perspektiv, det vill säga att 

istället för att utgå ifrån en dimension, till exempel en sociologisk, vill den lyfta 

fram det flerdimensionella i en berättelse.38 Syftet med denna analysmodell är 

alltså att låta en berättelse träda fram i all sin motsägelsefullhet. Ett syfte som 

                                                 
38 Pamphilon själv nämner poststrukturalism, diskursanalys, narratologi, textanalys, psykologi och 
sociologi, discipliner som modellen syftar till att överskrida i en slags transdiciplinäritet. Så teoretiskt 
brett har dock inte mitt syfte varit, jag har snarare låtit mig inspireras till att inte betrakta motsägelser 
varken i den enskilda personens berättelse eller i materialet i sin helhet som något problematiskt 
utan tvärtom låta dessa framträda.  
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jag såg ligga i linje, dels med min utgångspunkt att betrakta förändringsarbeten 

som en arena där det förs en kamp om legitimitet, men också med mitt syfte att 

låta många röster från denna arena komma till tals. Ett exempel på något som 

kan framstå som motsägelsefullt i det någon berättar är att det i intervjuerna 

inte är ovanligt att en person talar om PBS-arbetet i såväl positiva som negativa 

termer. Till exempel kan någon berätta att PBS har inneburit att arbetslaget har 

lärt känna varandra på ett bättre sätt, samtidigt som han/hon säger att PBS 

egentligen inte har inneburit något nytt. Här är ett annat exempel:  

 
Jag tycker att det stora plusset med PBS är att det verkligen har gett skolan en 

skjuts framåt genom dom här satsningarna med resurser (hörs inte). Reflektera, 
att vi fått tid och möjlighet till det, det tycker jag är väldigt positivt med PBS. 

Och i vårt arbetslag så tycker jag det är en väldigt bra samtalsmetod, men det är 

ju inget nytt under solen. Jag har deltagit i sånt här med andra metoder som har 

varit väl så bra, så att … (Karin, lärare på högstadiet i Kvarnby (AL2K1)). 

 

Zoommetaforen har varit till hjälp då den just tillåter en dynamisk och 

relationell syn på ens data (ibid.). En hållning som återfinns inom 

(livs)berättelseperspektivet i stort och alltså inte är unik just för denna zoom-

modell. Men kameralinsen har varit en användbar metafor för mitt analysarbete 

ur flera aspekter. När man fotograferar zoomar man in på eller ut från objektet 

och ställer skärpan där man vill ha den. Överfört till ett empiriskt material i 

form av intervjuer, men även skrivna dokument så som ovan beskrivna 

förvaltningsdokument, handlar detta om att zooma in och ut från det som sägs 

under intervjuerna/står i texterna. I modellen så som Pamphilon beskriver den 

utförs analyser på fyra olika plan, från det kulturella/diskursiva till vad som sker 

mellan intervjuaren och den/de intervjuade i intervjusituationen. Inom dessa 

plan finns även undernivåer. I linje med vald teoretisk utgångspunkt, det vill 

säga att erfarenhet och diskurs innefattas i varandra, är det alltså jag som 

forskare som utför denna zoomhandling snarare än att det existerar olika nivåer 

utanför det sagda. Det är också så som Pamphilon själv använder sin modell. 

 

I avhandlingen har jag valt att använda mig av följande två delar av Pamphilons 

modell. Den första linsinställningen är den där fokus riktas mot vad 

individernas berättelser handlar om. Pamphilon själv delar upp denna 

inställning i tre lägen, där jag främst fokuserar i huvudsak en av dessa, narrativa 

teman. I det empiriska materialet undersöks vilka teman som kan finnas i 

någons berättelse. Man undersöker vad de som intervjuats berättar om och vad 

de inte berättar om och vilka värderingar som framträder i det som berättas. 
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Med den andra linsinställningen fokuseras det Pamphilon kallar för den 

sociokulturella dimensionen i berättelsen. Med den undersöks vad berättelsen 

kan säga om specifika kulturella processer som påverkar oss alla: hur kan vi 

förstå de kulturella föreskrifter som gäller för denna tid? Analys med skärpan 

inställd i detta läge kan alltså kasta ljus på relationer mellan individen och 

samhället (ibid.). På detta plan kan man säga att ”blicken riktas mot 

dominerande diskurser som används som normativt strukturerande verktyg i 

berättandet” (Karlsson 2006 s.79). Zoommodellen möjliggör alltså också att 

fokus flyttas ut från den enskilda berättelsen till andra ”texter i tiden” 

(Pamphilon 1999 s.399). En sådan föreskrift/diskurs som används flitigt som 

ett normerande verktyg i de intervjuades berättelser är till exempel det till synes 

självklara sätt på vilket de talar om hur viktigt det är att utvärdera och 

dokumentera sin verksamhet.  

 

Då jag utvidgat modellen till att även appliceras på skrivna texter gäller alltså 

ovanstående resonemang även de skrivna dokumenten jag tagit del av i 

respektive kommun. 

 

Berättelsebegrepp i avhandlingen 

 

Förutom zoom-modellen har jag i mitt analysarbete också använt mig av 

analysbegrepp hämtade från narrativ teori inom det organisatoriska området. 

De tre begrepp som använts är meningsskapande berättande, organisationsberättelser 

samt motberättelser.  

 

Men när kan man tala om att det någon säger är en berättelse? Är allt någon 

berättar en berättelse? Inom det narrativa området finns en variation mellan 

forskare även i hur de väljer att besvara den frågan.39 Jag har i mitt analysarbete 

anslutit mig till dem som när det gäller berättande och berättelser i en 

                                                 
39 I en forskningsöversikt listar Rhodes och Brown (2005) fem huvudsakliga områden då berättelser 
används i organisationsforskning. Dessa är narrativt meningsskapande; hur vi kommunicerar med 
hjälp av berättelser; berättelser, förändring och lärande; berättelsers politik och makt samt 
berättelsens roll i identitetsskapande (se även Cunliffe, Luhman och Boje 2004 för en liknande 
genomgång). Czarniawska (2007) gör också en beskrivning av olika sätt berättelser används inom 
området. Hon säger också att det går att se detta i termer av en överspridning från det praktiska 
fältet – från området ledarskap och organisering som studeras empiriskt – till det teoretiska fältet, det 
vill säga forskningsområdet självt. Hon ger några exempel på hur detta kan se ut: (i) vi studerar ett 
praktiskt fält där vi undersöker hur berättelser blir till; vi samlar in dessa berättelser; vi framkallar 
också berättelser (ii) vi arbetar med vårt fältmaterial: vi tolkar, analyserar och dekonstruerar 
berättelserna (iii) vi konstruerar organisationsteori: vi sätter samman vår egen berättelse och ställer 
den mot eller tillsammans med andra berättelser. 
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organisatorisk kontext väljer att se det människor samtalar om på sina 

arbetsplatser som berättelser (Boje 1991, 2001, 2007; Czarniawska 2007). När de 

till exempel vid en förestående/pågående förändring samtalar med varandra 

framför de berättelser, för sig själva och för varandra, för att begripa sig på vad 

det här nya handlar om. Även om det någon säger inte framförs enligt vad vi är 

vana vid att se som en berättelsemall40 (”det var en gång”), med en tydlig 

början, en mitt och ett slut och med en intrig (handling) av något slag, går det 

alltså att betrakta det som sägs som vore det en berättelse om något. Vad de 

intervjuades berättelser handlar om, intrigen i det som sägs, är det emellertid jag 

som forskare som konstruerar i enlighet med min tolkning av det som berättas 

för mig. 

 

Inom det narrativa området föreligger alltså en skillnad i synen på huruvida en 

berättelse behöver ha en intrig eller inte för att kallas berättelse. I en 

organisatorisk kontext kan det också, men behöver inte alltid, vara svårt att 

finna prydliga berättelser med en tydlig intrig, likaså blir dessa ofta ifrågasatta. 

Jag har i mitt analysarbete därför använt mig av tre berättelsebegrepp, två som 

är uppbyggda runt en intrig och en som saknar densamma. Nedan beskriver jag 

dessa tre analysbegrepp, meningsskapande berättande, organisationsberättelser samt 

motberättelser.   

 

Meningsskapande berättande  
 

Den första typen av berättelsebegrepp som jag använt mig av är vad jag kallar 

för meningsskapande berättande (Beskrivs av Boje (1991) som förberättelser (ante-

narratives) och av Czarniawska (2007) som organiserande berättelser). 

Begreppet meningsskapande ska här förstås i termer av att det är berättarna 

som genom sina berättelser skapar mening för sig själva och för varandra 

gällande vad i detta fall PBS är och innebär och hur detta sätt att arbeta med 

skolutveckling förhåller sig till allt annat de också är engagerade i. Jag har här 

dock utvidgat Bojes definition av det han kallar förberättelser, som han har följt 

på plats i en organisation, då jag också kopplar begreppet till Mishlers (1986, 

1999) sätt att betrakta själva intervjusituationen som en plats för 

samkonstruktion av mening. Det vill säga att intervjusituationen möjliggör ett 

meningsskapande berättande.  
                                                 
40 Labov och Waletsky (1967/1997) utvecklade under senare delen av 1960-talet den här mera 
strukturalistiskt uppbyggda modellen när de tillämpade en lingvistisk ansats på muntligt berättande. 
Det som definierar en berättelse enligt Labov och Waletsky, även om deras modell genomgått vissa 
förändringar, är att den temporala ordning något berättas utifrån också motsvarar det historiska 
händelseförloppet  (Mishler 1986,1995).  
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De här resonerande berättelserna som man berättar för sig själv och för 

varandra kan alltså fungera som meningsskapande verktyg (Kohler Riessman 

2008). Detta till skillnad från när någon annan, för att locka, leda, missleda, 

styra, övertyga etcetera, berättar en berättelse (ibid). Meningsskapande ska här 

alltså inte förstås som andras, till exempel en förvaltningslednings, strategier för 

meningsskapande (management of sensemaking)(Mishler 1995), eller när en 

organisationsberättelse (se nedan) används som ett styrverktyg. 

 

Begreppet så som jag valt att använda det tar sin utgångspunkt i att berättande 

inom en organisation kan beskrivas i termer av att vara en kollektiv men 

samtidigt splittrad process (Boje 1991, 2001, 2007). En process som innebär att 

det som berättas kanske inte ens har en början, ett slut eller ens någon intrig att 

tala om. Dessa berättelser av mera organiserande, meningsskapande art, kan 

sägas äga rum innan en eventuell intrig blivit tydlig för dem som berättar 

(Czarniawska 2007). Ett exempel på detta meningsskapande berättande är då 

lärare i ett arbetslag under en intervju börjar beskriva för varandra, argumentera 

kring eller försöker övertyga varandra vad PBS är och innebär eller hur PBS 

förhåller sig till andra utvecklingsarbeten som är igång samtidigt i 

organisationen. Så här utspelar sig ett samtal mellan några lärare i ett arbetslag 

på Hagaskolan i Kvarnby:  
 

Mikael: Ja, men, alltså, lärsamt … PBS … om PBS inte är lärsamtal, vad är PBS 

då?  
(Ett förhållningssätt säger flera) 

Mikael: Mm … när använder man, alltså, vad är … 

Karolin: Att försöka förstå hur andra tänker? 

Mikael: Jo, men det är ju i samtalssituationen som vi har fokuserat det på, eller 
…  

Karolin: Nej …  

Mikael: Nehej … men, för jag känner just, för mig är PBS och lärsamtal, det är 

likhetstecken mellan det …  
Karolin: Ja men, man kan använda det i barngruppen för att se, att lära sig själv 

och förstå hur andra tänker: vad menar dom? Hur tänker du då? 

Mikael: Att bli nyfiken på? 

Karolin: Ja, det kan ju vara samma … 
Mikael: Jo, men det är ju i samtalet, i samtalsform  

Kristin: Du kan ju använda det när du skriver i en svenskauppgift eller om dom 

har skrivit en berättelse så kan man prata runt den här berättelsen: hur tänker du 

att det ska vara då eller, berätta mer eller vad händer sen, så tänker jag 
Mikael: Ja, men det är just i … 
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Kristin: Det är ju (hörs inte) planerar uppgifter (hörs inte) att ok, hur ska jag göra 
för att detta ska väcka deras tankar och få igång deras liksom, så att du gör en 

uppgift 

Mikael: Ja, för då är det ju inte … för även om jag skriver, jag menar, man 

skapar ju en dialog … om än i skriven form  
Kristin: Ja, det är det ju ett exempel på 

Mikael: Jo men där, men i ditt fall så är det ju inte … alltså, det var det jag 

undrade över, när är det inte en dialog? 

Karolin: En dialog är väl en viktig del för att det över huvud taget ska kunna bli 
en ett möte 

Kristin: Och utveckling (AL1K1). 

 

Under ett utvecklingsarbete, så som PBS, när de medverkande befinner sig mitt 

i en process och innan de kanske själva vet vad som kommer att hända eller vad 

det här nya handlar om, har jag genom begreppet dels fått hjälp att följa det 

meningsskapande pratet som de intervjuade låtit mig ta del av. Men med hjälp 

av begreppet kunde jag även tillskriva allt som sades en lika stor tyngd, oavsett 

vem som sade vad, och kunde på detta sätt också gå bakom den officiella 

historien, det som nedan benämns organisationsberättelsen, som ofta framförs av 

en elit eller de som innehar makt (människor i ledande position i respektive 

förvaltning).  

 

Eftersom det alltid finns en risk att den officiella och ofta dominanta 

berättelsen, organisationsberättelsen i detta fall, skymmer sikten för andra, 

alternativa narrativer ville jag alltså även lyssna efter vilka röster som inte hördes 

i den centrala, såväl talade som skrivna, organisationsberättelsen. (Ball 2006d; 

Boje 1991, 2001, 2007; Czarniawska 2007; Linde 2008; Möller 2006). Ett steg i 

analysarbetet var att leta efter hur varje dominerande berättelse förändrades och 

slogs isär av andra utmanande berättelser. Det kanske tydligaste exemplet på när 

detta sker är när intervjuade lärare pratar om andra utvecklingssatsningar de 

varit och kanske fortfarande är engagerade i och hur de utifrån detta 

engagemang inte ser några fördelar med att överge detta sätt att arbeta för att 

övergå till att arbeta enligt ett PBS-perspektiv, som de inom ledningsarenan 

beslutat sig för att göra. Eller som de som kommer till tals i citatet ovan, som 

efter att ha arbetat med PBS i fyra år fortfarande inte riktigt kan säga vad PBS 

är, samtidigt som det från ledningsarenan förs fram helt andra berättelser, 

muntliga såväl som skrivna.   

 

Enligt Boje (2007) motsätter sig också detta meningsskapande berättande i en 

organisatorisk kontext att bli sammansatt till en mera sammanhängande 
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berättelse. Människor i en organisation, säger han, befolkar snarare 

meningsskapande, stökiga rum, än mera prydligt narrativa, med en tydligt 

framträdande handling. På detta sätt vill han skapa utrymme för att låta 

människors många gånger förvirrade, splittrade och stökiga erfarenheter 

framträda, snarare än att vi som forskare går in och i efterhand friserar en 

fragmentarisk och komplex organisationsverklighet med tydliga och synbart 

rationella intriger. Så som jag förstår Bojes resonemang positionerar han sig 

mot den gren inom narrativ (organisations)forskning som kallas narrativ analys 

(Polkinghorne 1995). Det vill säga när vi som forskare översätter detta 

meningsskapande berättande till berättelser genom att ge dem en meningsfull 

helhet.  

 

Att översätta meningsskapande berättande till en berättelse kan alltså vara att 

pracka på (impose) splittrade och mångfacetterade erfarenheter falska 

sammanhang och ordningar. Som empiriskt material anser jag att detta 

meningsskapande berättande så som Boje beskriver det fyller en värdefull 

funktion. När det sedan kommer till att som forskare göra vårt lyssnande till 

detta berättande begripligt även för andra kan det vara svårt att inte ”tvinga in” 

detta i någon form av narrativ struktur. Poängen, så som jag förstår Bojes 

resonemang, är att som forskare inta en öppenhet inför det prat om människors 

organisatoriska erfarenheter som kan förefalla just förvirrat, splittrat och stökigt 

och tillskriva det ett lika stort värde som mera prydliga färdiga berättelser.  

 

Det är också så jag har försökt att förhålla mig och gå tillväga när jag använt 

begreppet. Genom att följa det meningsskapande berättandet blev det möjligt 

att följa vissa av de passager där detta berättande plockas upp och sprider 

mening längs olika stråk: jag har till exempel kunnat följa hur de intervjuades 

tidigare erfarenheter och intressen fäster vid olika delar av berättelsen om PBS 

och hur dessa bringats samman till mera sammanhållande berättelser som talar 

om vad PBS-arbetet består av. Ett exempel på detta är hur de med någon form 

av ledningsposition i Kvarnby var och en relaterar innebörderna i PBS-arbetet 

till sin egen respektive historia, till sina egna motiv, behov och intressen. De har 

var och en sin egen ”strukturerande mall” (Pérez Prieto 2006b s. 143) som går 

som en röd tråd genom deras respektive berättelser med vilka de utformar sina 

organisatoriska erfarenheter och göranden idag. Exempel på titlar på dessa 

mallar skulle kunna vara ”ansvar för det egna lärandet”(Lennart, 

förvaltningschef), ”att arbeta tillsammans mot ett mål”(Stefan, 

utvecklingsledare), ”att bli bra på att vara i en process tillsammans”(Karin, 
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rektor), ”att utifrån uppdraget bli mera professionell”(Lasse, rektor). Alla dessa 

mallar anknyter på något sätt till hur PBS beskrivs såväl muntligt av de PBS-

medarbetare som gör insatser i kommunerna som i de skrifter som beskriver 

PBS-arbetet.  

 

Genom att använda ett begrepp som meningsskapande berättande blev det 

tydligt för mig hur människor i en organisation, var och en, oberoende av vilken 

arena inom organisationen de är verksamma inom, tolkar och omkonstruerar de 

utvecklingsidéer som man i verksamheten beslutar sig för att ta in och arbeta 

efter. För även om de här strukturerande mallarna anknyter till PBS egen 

berättelse sker ändå en lokal konstruktion, utifrån lokala organisatoriska och 

personliga förutsättningar.  

 

Ur detta meningsskapande berättande som vi ägnat oss åt i intervjuerna har jag 

lyft fram det jag nedan beskriver som organisationsberättelser respektive 

motberättelser till dessa.  

 

Organisationsberättelser  
 

Organisationsberättelser beskriver en annan funktion berättande kan fylla i en 

organisatorisk kontext. En funktion som har till syfte att både bevara och 

reproducera organisationen och att utmana och förändra organisationens bild 

av sig själv (Czarniawska 2007; Linde 2008). På samma sätt som vårt sociala liv 

skapas och återskapas med hjälp av berättande och berättelser kan man alltså 

hävda att detta också sker inom en organisation. En organisationsberättelse är 

den officiella bilden av organisationen som visas upp utåt för en eventuell 

betraktare och företräds ofta (men inte uteslutande) av personer på 

ledningsnivå (Czarniawska 2007). Den framställs i talad form, men även i form 

av förvaltningsdokument, såsom en kommuns skolplan, en kompetens-

utvecklingsplan och liknande.  

 

Den här typen av berättelse har, till skillnad från det meningsskapande 

berättandet, en tydlig intrig som beskriver vad i detta fall skolutveckling ska 

handla om i vår kommun. Detta gör att en organisationsberättelse också kan 

fungera som ett ledarskapsverktyg, just för att den innehåller en tydlig intrig, 

som består av kausalt sammanhängande händelser som kulminerar i en lösning 

av ett problem (Boje 2001): ”Det är så här vi ska göra!”. Man skulle kunna säga 

att den här typen av berättelse har en symbolisk funktion att stärka 
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kollegialiteten i verksamheten, även om intrigerna i berättelserna varierar med 

dess specifika lokalitet (Czarniawska 2007).  

 

Jag har använt begreppet som ett verktyg för att leta efter vilka styrande, 

centrala berättelser jag kunde finna i mitt material, i de intervjuades berättelser 

och i de förvaltningsdokument jag tagit del av i respektive kommun. Sökandet 

resulterade i av mig framskrivna organisationsberättelser från respektive 

kommun, var och en med sin egen, av mig tolkade lokala intrig.  

 

Motberättelser 
 

De här organisationsberättelserna blir dock ofta utmanade, omtolkade och 

reviderade av sina åhörare, vilket de intervjuades berättelser också visar tydligt. I 

min analys har jag därför haft ett behov av ett tredje berättelsebegrepp och har 

kommit att använda mig av det som i en organisatorisk kontext talas om i 

termer av motberättelser till den organisatoriska berättelsen (Linde 2008). Dessa 

motberättelser har också karaktären av att vara färdiga berättelser, med en 

intrig. Skillnaden mellan en motberättelse och en organisationsberättelse ligger i 

att intrigen i dessa motberättelser inte överensstämmer med den de inom 

ledningsarenan har bestämt sig för att föra fram som organisationens ”ansikte 

utåt”.  

 

Även här har jag använt begreppet för att leta efter vilka alternativa berättelser 

till respektive kommuns organisationsberättelse jag kunde finna i mitt material. 

Dessa motberättelser, vars intriger likaledes är ett resultat av min tolkning, är 

också framskrivna i respektive kommunberättelse nedan.   

 

Sammanfattning  

 

Mina intervjufrågor så som beskrevs ovan, var utformade utifrån ett intresse av 

att undersöka PBS-samarbetets utfall. De frågor jag ställde handlade om 

huruvida PBS-arbetet hade haft någon betydelse för dem som intervjuats, om 

utvecklingsarbetet hade blivit så som de hade tänkt sig och hur de tänkte sig att 

utvecklingsarbetet skulle fortsätta efter att samarbetet med Karlstads universitet 

hade avslutats. Efter att jag placerat min teoretiska fot i den narrativa ansatsen 

kände jag till en början en tveksamhet inför detta, att jag genomfört intervjuer 

innan jag kommit fram till ett slutgiltigt val av teoretisk utgångspunkt. Jag 
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funderade över om detta var att betrakta som ett problem: hade jag fått andra 

svar om mina intervjufrågor ställts med en narrativ blick? Under mitt 

analysarbete insåg jag dock att de jag intervjuat, trots att mina intervjufrågor var 

formulerade så som de var formulerade, just berättade om sina erfarenheter av 

PBS-samarbetet. De berättade om vad de varit med om under fyra år med PBS, 

vilket också innebar att de med sina berättelser visade vilka konsekvenser detta 

fick för genomförandet av detta skolutvecklingssamarbete.41 

 

Genom att utöver en narrativ ansats och metod också tillämpa ett vidgat 

policybegrepp fick jag hjälp att beskriva och förstå de intervjuades berättelser av 

sina erfarenheter av det de själva beskriver i termer av ”allt som kommer hela 

tiden”. Det inkluderande perspektivet på policy medgav att PBS och annat man 

beslutat sig för att arbeta med kunde studeras som vore de policyer, vilket 

innebar att den diskursiva dimensionen också tydliggjordes. 

 

I nästföljande tre kapitel berättar jag, utifrån det empiriska underlaget bestående 

av de intervjuades berättelser och vissa kommunala styrdokument, min 

berättelse om detta. Avhandlingen avslutas därefter med en resultatdiskussion 

och en efterföljande epilog 

  

                                                 
41 Conelly och Clandinin (1996) för också ett resonemang kring hur datainsamling gjord utifrån ett 
syfte även kan lämpa sig för andra syften.  
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PBS I TRE LOKALA KONTEXTER 

Inledning till studiens tre resultatkapitel 

 
Karin: Att väcka idéer och tankar, det görs ju hela tiden, men hur ska vi nå 
framgång, förändring? Då kanske man har en idé, en tanke eller någonting och 

så vill du göra det hela vägen, genomarbeta det, nå ett resultat. Sen blir det 

förändring förhoppningsvis och då gäller det att du har en plan och just det här 

om du inte får tid, inte hinner att genomarbeta det, då blir det halvgjort. Det är 
ju så på många ställen, att starta många nya grejer, nya projekt, nya idéer … Det 

kommer in det kan vara allt från konsulter, idékläckare … det kommer 

uppifrån. Det kommer en ny idé: ”nu ska alla jobba med det här”, men det blir 

inte färdigt … Vilket gör att det känns så tungt, det blir bara att starta upp så 
ser du aldrig nåt resultat.  

Mats: Det är ju faktiskt så att om du jämför med hur det här var organiserat för 

ta en fem sex år sedan, om du tänker på hur vi startar upp en termin nu, mot 

för en fem, sex år sedan så är det ju ganska stor skillnad, det är det ju. Det (…) 
är ju ganska mycket organisation som är igång nu som inte fanns för fem, sex år 

sedan.  

Mikael: Som har kommit fram lite genom det här jobbet (PBS, min anm.). Hur 

man startar upp sjuor till exempel.  
(…)  

Eva: Alltihop är via målen egentligen. 

Mats: Då kom det från oss. 

Lars: Det är väl så som tanken är … men återigen så hamnar man i det här med 
tiden, för vi blev ju … Bara sen det här (PBS, min anm.) startade (…) så är det ju 

inte så att vi har fått mindre att göra, utan vi har fått rätt mycket mer att göra 

som är bara pappersarbete, med individuella planerna och … Hur det ska följas 

upp och det ska skrivas slutdokument och det ska tryckas in i den här tiden och 
det här att ta på sig ytterligare saker. Det … det är man inte villig att göra utan 

att det på nåt vis finns undantagen tid för det då.  

(…) 

Ove: Om man ser hur det funkar så är det ju så att man försöker rationalisera 
det så bra som möjligt. Jag menar vi har ju inte blivit lärare för att bli författare, 

det är fantamej så man undrar. Nu ska vi skriva, vi ska dokumentera och … Jag 

tror att till en viss gräns ska man skriva, men skulle en fiskare eller en målare 

göra samma sak alltså … Man skulle ju fan inte få målat förrän det blev vinter, 
fiskaren skulle inte få i trålen förrän fisken var väck. Jag menar, någonstans 

måste det finnas … Man kan inte ta på sig mer och mer, man räcker inte till, 

man ska göra annat också och då blir det, då gör man så ju, förenklar och så får 

det bli rationellt men ändå vettigt, så funkar det (Arbetslag högstadiet, 
Bäckskolan i Rensta, Bergnäs (AL2.1K2). 
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Karin i citatet ovan frågar sig och sina kollegor: hur ska vi nå framgång, hur ska 

vi förändra? Hon och hennes kollegor för fram en önskan om att förändra men 

säger samtidigt att det inte finns tid till att göra allt det de som lärare är ålagda 

att göra idag, utöver det pedagogiska arbetet i klassrummet. Att arbeta med 

”målen” nämns, likaså de individuella utvecklingsplanerna (IUP) och att det ska 

skrivas en massa. Det finns inte tid att göra allt detta, för att de ska också som 

Ove säger, ”göra annat också”, jag antar att han med det menar att undervisa 

eleverna. Lärarna i arbetslaget pratar också om att det ”kommer” nya idéer, 

endera från dem själva eller utifrån/uppifrån, och från konsulter eller 

idékläckare som Karin säger. När dessa idéer kommer utifrån/uppifrån i en 

strid ström ”ska alla jobba med det här” säger Karin. 

 

Lärarnas samtal ovan illustrerar en spänning mellan utifrån kommande krav på 

utveckling och deras egna önskemål. Kraven resulterar i känslor av att inte bli 

färdig, att inte räcka till och att de därför rationaliserar för att ändå känna en 

tillfredsställelse i sitt arbete. I de tre resultatkapitlen nedan berättar jag min 

berättelse om det de intervjuade, så som de som kommer till tals i citatet ovan, 

berättar om sina erfarenheter av PBS i synnerhet och av skolutveckling i 

allmänhet.   

 

När jag intervjuade dem som medverkar i denna avhandling gjorde jag det 

utifrån en öppen intervjufråga: Har PBS betytt något för dig i ditt yrke? Denna fråga, 

trots att jag egentligen inte bad om det, föranledde de intervjuade att titta bakåt: 

”Få se … hur var det nu …”. På så sätt kom de att leverera berättelser som 

handlade om hur det var vid iscensättningen av PBS-samarbetet, vad som 

hände på vägen och vad som förutsågs/önskades för framtiden. De 

intervjuades berättelser om detta visade betydelsen av den lokala kontexten för 

hur PBS-arbetet kom att bedrivas i Bergnäs, Kvarnby och Åsen.  

 

Mina resultat visar att många efter att fyra år av utvecklingsarbete pågått lägger 

in en narrativ temporalitet i det som från början framstod som lösryckta 

händelser utan kronologi: efter hand antar meningsskapande, intriglösa 

berättelser formen av berättelser med en intrig (Czarniawska 2007). 

Czarniawska frågar sig hur en berättelse faktiskt vävs ihop av disparata 

händelser. Av de intervjuades berättelser framgår hur såväl personliga som 

organisatoriska narrativa minnen och tidigare erfarenheter och intressen fäster 

vid olika delar av berättelsen om PBS och hur dessa över tid och rum bringas 

samman till mera sammanhållande berättelser som talar om vad såväl PBS-
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arbetet i synnerhet och skolutvecklingsarbete i allmänhet bör bestå av. Men en 

organisation består också av olika arenor, som har vad man skulle kunna kalla 

sina egna berättelser om vad skola och skolutveckling bör handla om (Linde 

2008). I det de intervjuade talar om framgår också hur det här 

sammanbringandet av lösryckta händelser till mera sammanhållna berättelser 

sker genom förhandlande både inom och över gränserna mellan de här olika 

arenorna. Ett förhandlande inte bara om vad skolutvecklingsberättelsen ska 

handla om, utan också om vem som har rätt att rama in berättelsen om 

skolutveckling.  

 

Min resultatframställning nedan är strukturerad i tre separata 

kommunberättelser (tre kapitel), var och en med utgångspunkt i den av mig 

hörda huvudintrigen i de intervjuades berättelser från respektive kommun. De 

tre resultatkapitlen är uppställda efter en tematik enligt följande mönster:  

  

• Varje kapitel börjar med en kort inledning som beskriver kapitlets 

huvudintrig. 

• Sedan följer berättelser om hur det kom sig att valet föll på just det 

problembaserade sättet att arbeta med skolutveckling på.  

• Därpå presenteras berättelser om erfarenheter av iscensättningen av 

PBS,  

• berättelser om hur PBS förhåller sig till annat man arbetar med samt 

• berättelser om vilken betydelse PBS skall tilldelas i verksamheten.42 

 

De tre resultatkapitlen kan alltså betraktas som tre olika exempel på den lokala 

skolkontextens betydelse för iscensättning och genomförande av en ny 

utvecklingsidé.  

 

Resultatframställningen inleds nedan med en kortare presentation av respektive 

förvaltning.  

 

 

 

                                                 
42 En svårighet med att tematisera eller kategorisera en framställning är att de kategorier som väljs 
ofta tenderar att vara för trånga för det som ska beskrivas. De av mig ovan valda temana ska alltså 
inte betraktas som helt stängda utan överlappande i vissa fall. 
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Presentation av de tre skolförvaltningarna   

 

Innan jag presenterar mina resultat vill jag först introducera de tre 

skolförvaltningarna där intervjuerna genomförts samt presentera hur många 

intervjuer som genomförts och vilka som intervjuats i respektive förvaltning.  

 

Åsen är en kommun i södra Sverige med knappt 60 000 invånare. I 

presentationer av kommunen beskrivs orten som en tillväxtkommun med 

inflyttning till såväl boende som arbete. Där omtalas också såväl naturnära 

bostadsområden som ett expansivt näringsliv, en god service och möjlighet till 

rikliga natur- kultur- och fritidsaktiviteter. I kommunen återfinns cirka 5 000 

företag, från små verksamheter till global storindustri. Tillverkningsindustri, 

handel samt vård och omsorg står för de största försörjningarna. Näringslivet 

lyfts också fram som en viktig tillväxtfaktor.43 

 

I kommunen fanns vid tiden för intervjuernas genomförande 24 grundskolor 

fördelade på tre skolområden samt en friskola. Enbart den kommunala 

grundskolan är representerad i intervjuerna. 

 

Jag har i denna kommun genomfört femton intervjuer. Nio av dessa 

genomfördes i en stadsdel, Ekenäs - tre arbetslagsintervjuer, fem 

skolledarintervjuer och en intervju med chefen för Ekenäs skolområde. En 

skolledarintervju och en arbetslagsintervju är genomförda i stadsdelen 

Hammartorp. Vidare har jag också intervjuat ordföranden för barnomsorg- och 

utbildningsnämnden i kommunen, chefen för barnomsorg- och 

utbildningsförvaltningen, en projektledare på utvecklingsenheten inom 

barnomsorg- och utbildningsförvaltningen samt en ”PBS-ledare”, som är en 

position som uppkommit genom den interna PBS-organisationen som byggts 

upp i kommunen under PBS-samarbetet.   

 

Bergnäs kommun ligger i landets norra delar och har drygt 10 000 invånare på en 

area av dryga 11 000 km2. Skrivet material om bygden som vänder sig till 

tillfälliga besökare, turister och eventuella inflyttare betonar också att här råder 

lugn och ro. Turismen har på grund av vad landskapet erbjuder kommit att bli 

den främsta näringen. Skidor, jakt och fiske förs i information och reklam för 

länet fram som de främsta sysselsättningarna.  

                                                 
43 De statistiska uppgifterna för respektive kommun är hämtade från det dokument på respektive 
hemsida som heter ”(Åsen/Bergnäs/Kvarnby) i siffror 2007”.   



86 
 

 

I kommunen fanns åtta grundskolor och ett gymnasium då intervjuerna 

genomfördes. Grundskolorna är belägna dels i centralorten (2), dels i fem 

landsortsamhällen. Gymnasiet ligger också i centralorten, inom samma byggnad 

som den ena grundskolan.  

 

Jag har i denna kommun genomfört nitton intervjuer. Nio rektorsintervjuer och 

nio intervjuer med arbetslag samt en intervju med förvaltningschefen för 

skolan. 

 

Kvarnby kommun är en mindre ort i Mellansverige med knappt 10 000 invånare. 

Denna pittoreska miljö med anor från 1300-talet döljer ett samhälle med 

levande näringsliv inom en rad områden. Jord- och skogsbruk, företagande 

inom metall-, elektronik- service- och livsmedelsbranschen är några exempel. 

Tillverkningsindustri inom verkstadsindustri uppges vara en betydelsefull del av 

näringslivssidan som sysselsätter runt 1500 personer.    

 

Vid tiden för intervjuernas genomförande fanns två grundskolor inne i 

samhället samt två ytterskolor.  

 

Jag har genomfört tolv intervjuer i denna kommun. En med den 

kommunpolitiker som satt i barn- och utbildningsnämnden då beslutet togs att 

gå med i PBS-samarbetet. När intervjun gjordes arbetade hon som 

kommunstyrelsens ordförande. Jag har även intervjuat förvaltningschefen, 

utvecklingsledaren, fem skolledare samt fyra arbetslag.  
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KAPITEL 5. 

 

SKOLUTVECKLING GENOM POLICYPLURALISM 

Berättelser från Åsen 

 

Det här kapitlet handlar om hur alla de som intervjuats i Åsen på något sätt 

relaterade PBS-arbetet till i huvudsak två specifika kompetens-

utvecklingssatsningar som genomförts tidigare. Dessa var en utbildning av 

pedagogiska utvecklingsledare som genomfördes i hela kommunen i mitten av 

1990-talet och ett arbete utifrån ett systemteoretiskt perspektiv som handlade 

om den psykosociala arbetsmiljön för eleverna som initierades i Ekenäs, där 

merparten av intervjuerna med lärare och rektorer ägt rum.  

 

De intervjuades erfarenheter av dessa satsningar visade sig på olika sätt bidragit 

till hur de kommit att erfara PBS-arbetet: de har haft betydelse för erfarenheter 

av hur det kom sig att kommunen gick med i PBS-arbetet; de har haft betydelse 

för erfarenheter av vad PBS är; de har haft betydelse för erfarenheter av hur 

skolutvecklingsarbetet i kommunen ska bedrivas när samarbetet med Karlstads 

universitet upphör och vilken betydelse PBS ska tilldelas däri.   

 

Jag inleder med att beskriva dessa tre utvecklingssatsningar. Detta följs av 

berättelser om dessa tre satsningars eventuella överensstämmelser från 

förvaltnings- respektive rektors- och lärararenan. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för vilka strategier och positioner med mandat att rama in 

skolutvecklingsarbetet som upprättats i linje med hur de tre 

utvecklingssatsningarna tolkats och konstruerats lokalt.   

 

Tre utvecklingssatsningar 

 

I Åsens kommun har alltså tre större kompetensutvecklingsinsatser inklusive 

PBS genomförts under de senaste tio åren. Under en period på några år i 

mitten av 1990-talet utbildades cirka etthundra så kallade pedagogiska 

utvecklingsledare. John som är förvaltningschef i Åsen berättar under vår 

intervju att det var den dåvarande utvecklingsledaren på förvaltningen som 

hade en anknytning till en nordisk stiftelse som utbildade dessa 
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utvecklingspedagoger. Efter att denne utvecklingsledare deltagit i en större 

internationell konferens så ”rullade det igång” säger John. Syftet med denna 

kompetensutvecklingssatsning enligt John, var att dessa pedagogiska 

utvecklingsledare efter avslutad utbildning skulle ansvara för att 

utvecklingsarbete bedrevs på skolorna. John säger att det utbildades pedagoger 

i tre omgångar om två år vardera, de började med att utbilda grundskollärarna, 

sen fyllde de efter en facklig förfrågan även på med förskollärare.  

 

Förutom denna satsning på att utbilda pedagogiska utvecklingsledare inleddes 

något senare i Ekenäs skolområde ett arbete kring elevers psykosociala miljö 

utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Enligt Johanna, som vid tiden för 

intervjuernas genomförande var rektor på Kyrkskolan i Ekenäs och tidigare 

arbetat som lärare i samma område, började de att arbeta med detta 

systemteoretiska förhållningssätt för att komma till rätta med en vad Johanna 

beskriver som en ”jobbig kultur bland eleverna”. Hon säger att de sökte efter 

sätt att komma vidare med detta på, att kunna lösa konflikter på ett bra sätt och 

att lära ungdomarna att hantera besvärliga situationer. De frågade sig då säger 

hon, vad de behövde ha för typ av samtal för att kunna handskas med den här 

problematiken på ett för alla inblandade respektfullt sätt. Ingrid, rektor på 

Hästhagsskolan, berättar att rektorerna i Ekenäs inledde det här arbetet 1997 

tillsammans med en handledare som de arbetade tillsammans med i fem år. När 

denne person slutade fortsatte de under handledning av en annan person som 

också genomförde en teoretisk utbildning med övrig personal. Hans, idag 

områdeschef i Ekenäs men då rektor på en skola i området, deltog också i detta 

arbete när det inleddes. Han berättar att efter att rektorerna fått handledning en 

tid beslutades att arbetssättet skulle skrivas i in skolornas i området 

arbetsplaner. Hans, Ingrid och Barbro, som är administrativ ledare för PBS-

ledargruppen, en förvaltningsintern PBS-organisation som byggts upp under 

PBS-arbetets gång, säger alla tre att detta systemteoretiska arbete till en början 

enbart handlade om den psykosociala arbetsmiljön för eleverna Ekenäs, men att 

det sedan har kommit att utökas till att omfatta även de vuxnas arbetsmiljö i alla 

kommunens skolområden.  

 

När så PBS-samarbetet med Karlstads universitet inleddes under 2003 beslöt 

två av de tre skolområdena i kommunen att medverkan skulle vara frivilligt för 

de enskilda skolorna. Enligt Barbro i PBS-ledargruppen valde tre 

högstadieskolor i dessa två områden att inte ingå i samarbetet. Både John, 

förvaltningschef och Barbro berättar att de dock inte har stått helt utanför, 
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eftersom man inom förvaltningsarenan också beslutade att alla rektorer i hela 

kommunen dels måste genomgå en lärledarutbildning i PBS regi och också ingå 

i en lärgrupp av rektorer, oavsett om hans/hennes skola som helhet medverkar 

i PBS eller inte. Rektorernas månatliga konferenser har också utifrån detta 

beslut haft formen av en så kallad lärgrupp där de arbetar med ”dilemman” eller 

”fokusområden”.  

 

I Ekenäs beslöt dock skolledningen att alla skolor skulle vara med i PBS-

samarbetet. Hans, som nu är områdeschef i Ekenäs berättar att han, efter att 

han varit på ett par föreläsningar och lyssnat till Hans-Åke Scherp som är 

initiativtagare till PBS, insåg hur väl detta sätt att tänka kring skolutveckling 

stämde överens med det systemteoretiska arbetet de redan arbetade med i 

området. Han säger att han såg att PBS kunde vara ett bra verktyg för deras 

fortsatta arbete.44  

 

Förvaltningschefen, John, berättar också att barn- och utbildningsförvaltningen 

i Åsens kommun har beslutat att satsa stort på att utbilda lärledare och då 

intervjuerna gjordes var runt 500 pedagoger och ett fyrtiotal rektorer i 

kommunen utbildade. Enligt John ligger också den stora skillnaden mellan PBS 

och när de tidigare utbildade pedagogiska utvecklingsledare i en önskan från 

både Hans-Åke Scherp, initiativtagare till och ledare av PBS och de PBS-

medarbetare som arbetade initialt i kommunen att skolledningen skulle 

involveras på samma sätt som annan personal. Det vill säga att även 

ledningsgruppen (som består av honom själv, rektorn för kulturskolan, de tre 

områdescheferna, kontorschefen och chefen för stödenheten), skulle lära sig 

och sedan arbeta med lärande samtal i sin ledningsgrupp. John säger att 

ledningsgruppen nu träffas varje vecka och arbetar med dilemman/ 

fokusområden, även om det enligt John av olika anledningar tog ett tag att få 

den här formen att fungera.  

 

I linje med förvaltningens beslut att göra en stor investering i just PBS berättar 

John också om att ledningsgruppen och rektorerna tillsammans har tagit fram 

ett gemensamt programförslag där PBS är inskrivet. PBS-ledargruppen (se 

nedan) har också säger han, tagit fram en lärande-deklaration, ett dokument 

som till exempel använts för att introducera nytillsatta skolledare. John berättar 

                                                 
44 Enligt Hans gick Ekenäs skolområde med i PBS innan resten av kommunen gjorde det och skulle 
också ha gått med även om resten av kommunen hade tackat nej. En anledning till att merparten av 
de intervjuer jag genomfört i Åsen är genomförda just i Ekenäs går också tillbaka på att 
skolledningen i området var måna om att påbörja samarbetet. 



90 
 

också att ledningsgruppen dessutom försöker delta i de årliga nätverksträffarna 

som arrangeras inom PBS-samarbetet.  

 

Slutligen så har de också på förvaltningen haft en strategi för att söka säkerställa 

PBS fortlevnad efter det att samarbetet med Karlstads universitet officiellt 

avslutas genom att bygga upp en intern organisation för detta, PBS-

ledargruppen. Den består av åtta personer, så kallade PBS-ledare, som fått en 

fördjupad utbildning inom PBS med syfte att själva planera och fortsätta PBS-

arbetet i förvaltningen. Gruppen består av två rektorer samt pedagoger från 

olika enheter, från kulturskolan och från stödenheten, en specialpedagog och en 

klasslärare samt den person som efterträdde den som initierade det 

systemteoretiska arbetet med den psykosociala miljön. 

  

Förvaltningens projektledare på utvecklingsenheten, Leif, har ansvarat för 

uppbyggnaden av denna interna PBS-organisation som när intervjun ägde rum 

hade existerat i två år. Han berättar att han och de PBS-medarbetare från 

Karlstads universitet som gjorde utbildningsinsatserna i början relativt snabbt 

insåg att de två ensamma inte skulle komma att klara av att tillgodose det behov 

av att utbilda lärledare som fanns ute på enheterna. Det beslutades då att 

förvaltningen skulle utbilda egna PBS-ledare som kunde erbjuda skolorna den 

PBS-utbildning de ansåg sig ha behov av. Upplägget som kom till stånd 

utvecklades sedan i samråd med den PBS-medarbetare från universitetet som 

kom att efterträda de två inledande. Resultatet blev den grupp som heter PBS-

ledargruppen. Leif är också den som administrerar gruppens utbud av PBS-

aktiviteter.  

 

Barbro, som är administrativ ledare för PBS-ledargruppen berättar hur de har 

lagt upp ett kompetensutvecklingspaket i tre steg som de erbjuder skolorna, där 

skolorna i sin tur får anmäla intresse och berätta för gruppen vad de vill ha, så 

försöker gruppen möta deras behov. De skräddarsyr mycket av utbildningarna 

säger Barbro, istället för att ha ett helt färdigt koncept. Hon säger också att den 

här gruppen inte ska finnas för sin egen skull utan den ska fungera enbart 

utifrån de behov skolorna har av dem. Upphör behovet att finnas så upphör 

även gruppen. Nu har cirka 500 lärledare i kommunen utbildats och det finns 

fortfarande ett stort behov av att utbilda fler säger hon. Hon berättar också hur 

en del skolor har en strategi att alla lärare på skolan ska vara utbildade lärledare 

medan andra skolor bara utbildar dem som själva vill. 
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De tre utvecklingssatsningar jag nu beskrivit, utbildning av pedagogiska 

utvecklingsledare, ett systemteoretiskt arbetsmiljöarbete samt PBS kan utifrån 

en kronologisk tidslinje tyckas följa på varandra med en sorts naturlig logik. Det 

finns också teoretiska beröringspunkter satsningarna emellan då alla tre utgår 

ifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Men, när det gäller vad och hur de 

intervjuade berättar om hur de relaterar dessa satsningar till varandra så är 

logiken inte lika given.  

 

Nedan beskriver jag hur alternativa, personliga motiv och intressen haft 

betydelse för de intervjuades erfarenheter av hur det var då, när det här med 

PBS började. Jag inleder med att beskriva berättelser om detta från de 

intervjuade inom förvaltningsarenan. Detta relateras också till vad som står i 

förvaltningens dokument rörande skolutveckling och PBS och vad de som 

intervjuats berättar om innehållet i dessa dokument.   

 

Jo, det var så här - berättelser från förvaltningsarenan  

 

Hur kom det sig då, att valet av skolutvecklingsmodell föll på det 

problembaserade perspektivet? I Åsens kommun skulle det visa sig, fanns olika 

föreställningar om detta. 

 

Hans, områdeschef i Ekenäs visar med det han berättar att det för honom, 

utifrån hans erfarenheter av och engagemang i det tidigare systemteoretiska 

arbetet, var ett medvetet val. Han berättar att PBS, med utgångspunkt i detta 

tidigare arbete, var tänkt att bli ett verktyg för deras fortsatta gemensamma 

arbete med skolutveckling i denna stadsdel. När jag frågar John, som är 

förvaltningschef, om detta så säger han å andra sidan att han inte har någon bra 

förklaring på att valet föll på PBS.45 Vid en första anblick kan ju detta tyckas 

märkligt: en förvaltningschef som inte vet varför hans förvaltning ingick i ett 

specifikt skolutvecklingsarbete. Men John fortsätter att berätta att den 

dåvarande utvecklingsledaren för skolorna på förvaltningen hade föreslagit PBS 

då hon såg att det sättet att tänka kring och bedriva skolutvecklingsarbete skulle 

passa dem bra. Han säger så här:  

 
Nej … det har jag ingen bra förklaring varför det blev så utan det var Åses (den 
förre utvecklingsledarens min anm.) förslag helt enkelt. Hon tyckte att det låg bäst till 

                                                 
45 Intervjun med John genomfördes innan jag intervjuade Hans.  
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för oss. Eller som ofta, att någon hade hört Hans-Åke innan och såna saker va, 
så jag har ingen exakt förklaring till att vi valde just det spåret. Och så gjorde vi 

det (FCK3). 

 

Det John säger kan ses som ett uttryck för en föreställning av ett flöde av texter 

som omger skolan i detta fall, ett flöde där någon, utvecklingsledaren eller 

någon annan i organisationen griper tag i en text som ses tillgodose 

verksamhetens behov. Hans, områdeschefen i Ekenäs berättar ju också att han 

lyssnat till Hans-Åke Scherp vid ett par tidigare tillfällen. Likaså Susanne, en av 

de rektorer jag intervjuat på Kyrkskolan, berättar att hon också lyssnat till Hans-

Åke Scherp vid två tillfällen innan det var beslutat att de skulle gå med i PBS.46   

 

John fortsätter att i vår intervju redogöra för andra verktyg för skolutveckling 

som de har använt sig av under årens lopp och han berättar att de efter 

utvecklingspedagogutbildningen gick med i utvecklingsdialogen med Skolverket 

och sedan i försöket utan timplan.47 Snarare än att ge uttryck för ett medvetet 

val i fråga om modell för förvaltningens skolutvecklingsarbete redogör alltså 

John istället för en kronologisk tidslinje när han berättar om dessa uppfångade 

redskap. När det gäller PBS-samarbetet så säger han så här: 

 
Ja vi anmälde oss och var med på allt detta och det var då Åse (den förre 

utvecklingsledaren på förvaltningen, min anm.) kom hem efter en 

Stockholmskonferens där vi skulle få en chans antingen med Berg eller Scherp 
och då … ja, valde kanske inte är rätt begrepp men så valde vi Scherp då 

(FCK3). 

 

John tvekar inför att använda ordet valde, då det pekar mot ett medvetet val, 

vilket han alltså säger att det inte riktigt var, i alla fall inte för honom själv. John 

är också den av de intervjuade som inte omedelbart gör kopplingar mellan PBS 

och det systemteoretiska arbetet som bedrivits i Ekenäs. Däremot återkommer 

han flera gånger under intervjun till utbildningen av pedagogiska 

utvecklingsledare, som han också säger var den första stora satsningen som 

genomfördes efter att han tillträtt som förvaltningschef 1995. På en direkt fråga 

från mig om han gör några kopplingar mellan alla tre satsningarna säger han att 

                                                 
46 Under de senaste 20-30 åren har också hela utvecklingsavdelningar inrättats i större 
organisationer. Dessa administrativa avdelningar för personal- och organisationsutvecklingsfrågor är 
specialdesignade att just upptäcka och hämta hem utvecklingsidéer av olika slag. Man skulle kunna 
säga att de fungerar som en organisations ”paraboler” (Røvik 1998. Se även Jacobsson och Sahlin-
Andersson 1995 och Lindensjö och Lundgren 2002 för liknande resonemang). 
47 Försöksverksamheten med utbildning utan timplan i grundskolan omfattade knappt 900 
kommunala grundskolor i 79 kommuner. Den femåriga försöksverksamheten startade läsåret 
2000/01 (SOU 2005:101).  
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satsningen på att utbilda utvecklingsledare genomfördes i hela kommunen 

medan den systemteoretiska utbildningen till en början bara var aktuellt i ett av 

skolområdena och dessutom till en början endast handlade om elevernas 

arbetsmiljö. Detta gör, säger han, att kopplingen till PBS inte blir så tydlig, 

eftersom man i det arbetet i förstone riktar sig till de vuxna i verksamheten.   

 

Att det kom att bli något av en slump att kommunen gick med i just PBS säger 

även Leif, projektledaren på förvaltningens utvecklingsavdelning och ansvarig 

för det logistiska upplägget av PBS i kommunen. Anledningen till att det var 

slumpmässigt säger han, var just att de i förvaltningsledningen inte såg 

kopplingarna mellan de olika satsningarna. Detta håller alltså förvaltningschefen 

med om, att en sådan koppling inte var synlig för dem inom förvaltningsarenan. 

Han kan i alla fall inte säga att det var så det gick till, säger han, även om han i 

efterhand ser att det skulle vara tjusigt att kunna föra fram det så. Men även om 

John redogör för olika satsningar de gjort i kronologiska och kvantitativa termer 

så har han också en förklaring till engagemanget i alla satsningar. Den 

förklaringen handlar om att det bland pedagoger och skolledare alltid funnits ett 

stort intresse för personlig såväl som verksamhetslig utveckling. Han beskriver 

det så här:  

 
Och så rullar det igång och så sprider det sig och dom kommer hem från 
utbildningar och så är det arbetskamrater som lockas av det och så får vi dom 

här stora horderna av pedagoger som vill utbilda sig och det är naturligtvis 

fantastiskt roligt att det är på det sättet. På nåt sätt så är det väl det också som 

bidrar till att vi gör ett gott resultat när det gäller elevernas … resultat i skolan, 
när det gäller barnen i barnomsorgen och så vidare. På dom enkäter och 

nationella uppföljningar som … så ligger vi hyfsat, tolva, tretton, femton i 

Sverige så att det … Dels har vi många behöriga (lärare, min anm.) och föräldrar 

med hög utbildningsnivå men jag vill också lägga till att jag tror också att det 
beror på att pedagogerna har ett intresse för kompetensutveckling (FCK3). 

 

John talar i termer av att han tror att det finns en god jordmån för ett 

utvecklingsarbete bland både arbetsledare och pedagoger och att de som 

förvaltning, vad de än erbjuds att delta i, väldigt lätt får representanter som vill 

delta. Att de som arbetar i verksamheten inte heller har varit utsatta för så 

kraftiga sparbeting, även om de ändå tvingats göra vissa nerdragningar, eller 

stora omorganisationer kanske också bidrar till att det finns en förhoppning om 

att arbetet leder framåt säger han. Enligt John finns det alltså ett gott 

utvecklingsklimat på skolorna och ett stort engagemang, något som bidrar till 
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att de verksamma orkar med trots de neddragningar som ändå gjorts. Han säger 

så här:  

 
Hade man inte det här (PBS, min anm.) så tror jag att dom låga resurserna hade 

blivit mycket åt ett annat håll (…) Kanske att vi kan tåla neddragningar, att vi 

tappar pengar och resurser stup i kvarten här och att vi har haft det kärvt 

(FCK3). 

 

John lyfter alltså fram pedagogerna och skolledarna samt ekonomiska och 

organisatoriska faktorer snarare än sig själv. När det kommer till att beskriva sin 

egen funktion säger att han har möjlighet att verka i ”den här stimulansen” och 

att han gör vad han kan för att avsätta resurser och hitta lösningar för att många 

ska kunna åka iväg och att det ska gå att finansiera. Han beskriver detta så här:  

 
Så på så sätt kan man säga att nyttan för mig som förvaltningschef när det gäller 

dom här olika satsningarna som vi gör har naturligtvis varit det stora 
engagemanget och att det resulterar i goda resultat. Min roll i det här arbetet är 

naturligtvis att dels ordna resurserna, men också visa nåt slags intresse för att 

det här är ok och detta är bra och det ställer jag upp på och det sympatiserar jag 

med (FCK3). 

 

I förvaltningens skol- och kompetensutvecklingsplan och i verksamhetsplanen 

beskrivs också dessa satsningar. I den kompetensutvecklingsplan för personal 

och skolledare som tagits fram inför läsåret 2008 beskrivs tretton 

utbildningsprojekt, vissa nya, andra sådana som pågått en tid.48 I den senaste 

planen handlar det som beskrivs om olika former av läs- och skrivinlärning, 

bibliotek och datorsatsningar, hälsa, miljö, betyg- och bedömning samt 

barnskötarutbildningar. PBS utgör en av tretton kompetensutvecklingspunkter 

så som det presenteras i texten men återkommer också som påbjuden 

arbetsform (lärgrupp) i ytterligare tre. I kompetensutvecklingsplanen beskrivs 

också ett antal resurspersoners funktioner inom tio områden: dessa är en EU-

samordnare, en genuspedagog, en matteutvecklare, en miljökoordinator, en 

idrotts- och hälsokonsulent, två slöjdkonsulenter, en samordnare för 

skolbiblioteken, en pedagogisk utvecklingsledare, en VFU-samordanare samt en 

specialpedagog för Skoldatateket. Under två av dessa punkter i texten beskrivs 

att dessa resurspersoner skall ”erbjuda aktivt stöd för lokalt, erfarenhets- och 

problembaserat utvecklingsarbete”, vilket kan betraktas som en beskrivning 

med influenser från PBS-samarbetet. Den pedagogiska utvecklingsledarens 

                                                 
48 När jag tar del av äldre liknande planer ser de ungefär likadana ut, med liknande beskrivningar 
över vad som satsas på. 
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uppgift presenteras som tredelad och omfattar rehabilitering i ärenden av 

psykosocial karaktär, ledning av nätverksmöten i ”komplexa situationer” samt 

att i samarbete med andra driva PBS-arbetet vidare (Kompetensutveckling, 

personal och skolledare Åsens kommun 2008 s. 9).  

 

När jag går till verksamhetsplanen som upprättats för 2008 nämns PBS och det 

systemteoretiska förhållningssättet som två av tre exempel på en systematisk 

reflektion som ska uppmuntras:  

 
Uppmuntra systematisk reflektion (genom exempelvis problembaserad 

skolutveckling, aktionsforskning, systemteoretiskt förhållningssätt) hos 
pedagogerna i det dagliga arbetet (Verksamhetsplan 2008 s. 5). 

 

I de tre verksamhetsplaner jag tagit del av nämns också andra samarbetsprojekt 

som bedrivs/bedrivits förutom de utbildningsprojekt som beskrivs i 

kompetensutvecklingsplanerna. Där poängteras också att de projekt som 

presenteras där endast är de som bedrivs centralt från förvaltningen. Förutom 

dessa kan alltså den enskilda skolan ingå i och arbeta med ytterligare projekt. 

 

De jag intervjuat inom förvaltningsarenan berättar också i varierande 

omfattning och i relation till egna föreställningar av skolutvecklingsarbetet i 

kommunen om dessa dokument och hur de formulerats. John, 

förvaltningschefen, berättar att de planerar att ”växla in” PBS mer aktivt i de 

kommande dokumenten än vad som gjorts i de tidigare. Leif, som innehar det 

logistiska ansvaret för PBS berättar att det är han som skrivit de mera PBS-

inspirerade kompetensutvecklingsplanerna. Vid en första anblick på senare 

planer kan det dock verka som om just PBS försvinner mer och mer i 

jämförelse med tidigare dokument. Å andra sidan kan den mer mångordiga 

beskrivningen av PBS i tidigare dokument till skillnad från i senare texter utgöra 

exempel på motsatsen. Det vill säga att en utvecklingsidé efter en tid blir alltmer 

domesticerad och därför inte syns lika tydligt i form av att omnämnas under 

egen rubrik till exempel.49 Hur formuleringarna i texterna har förändrats över 

tid kan alltså i sig ses som ett exempel på hur lokal tolkning och 

omkonstruktion av en utvecklingsidé sker: från att till en början ofta ha varit 

rena avskrivningar från regelboken, det vill säga från de skrifter som getts ut 

under PBS-samarbetet och som också använts i lärledarutbildningarna, till att 

                                                 
49 Liknande tankar framkommer i Pettersson (2008), en avhandling som bland annat behandlar hur 
externa styrdokument, initierade i en global kontext (inom OECD till exempel), tenderar att bli interna.  
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bli egna, lokala formuleringar men fortfarande med en tydlig klang av det 

problembaserade perspektivet.  

 

Hans, områdeschefen i Ekenäs berättar också att just PBS-arbetet har inneburit 

att kommunens egna styrdokument för skolan förändrats till att bli minde 

”sifferbetonade” än tidigare. Hans och Barbro berättar också att den interna 

kontrollen förändrats i enlighet med PBS från att ha bedrivits ur ett mera 

renodlat uppifrånperspektiv till att nu utgå ifrån de enskilda skolornas 

beskrivningar av sina verksamheter. Förvaltningschefen, kvalitetschefen, en 

områdeschef och en politiker åker varje år ut till en tredjedel av kommunens 

alla enheter där de för ett lärande samtal utifrån personalens 

verksamhetsbeskrivningar. De från förvaltningen efterfrågar i samtalen vilka 

lärdomar de gjort på skolan och vilka konsekvenser detta kommer att få. 

Utifrån detta säger Barbro, har de förändrat såväl verksamhetsplanen för hela 

förvaltningen som verksamhetsberättelsen. 

 

En första glimt av organisationsberättelsen i Åsen 

 

En organisationsberättelse är den officiella bilden av organisationen som visas 

upp utåt för en eventuell betraktare och företräds ofta av personer på 

ledningsnivå (Czarniawska 2007). När jag tagit del av vad de intervjuade inom 

förvaltningsarenan i Åsen berättar för mig om tiden för iscensättningen av PBS 

samt det som skrivs fram i dokumenten framträder en organisationsberättelse 

som handlar om en verksamhet med stor öppenhet beträffande den mångfald 

verktyg för skolutveckling som erbjuds dem. John som är förvaltningschef, 

berättar att goda resultat är målet för verksamheten, hur rektorer och pedagoger 

uppnår dessa mål är upp till dem och han gör vad han kan för att avsätta de 

resurser de säger sig behöva för att komma fram. En hållning som också 

återspeglar den mål- och resultatstyrningsmodell som är den generellt gällande 

styrformen för skolorna i Sverige. Organisationsberättelsen här i Åsen visar 

också hur dagens utbildningspolitiska diskurs har öppnat för denna mångfald av 

tillvägagångssätt för att gripa sig an arbetet mot måluppfyllelse och goda resultat 

(Weaver-Hightower 2008).   

 

Men en organisationsberättelse kan också sägas ha till syfte att både bevara och 

reproducera organisationen och att utmana och förändra organisationens bild 

av sig själv (Czarniawska 2007; Linde 2008). De intervjuades berättelser visar 

också att en förändring har ägt rum: dokumenten är inte lika ”sifferbetonade” 
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längre. PBS-perspektivets sätt att i skriftlig form skriva fram de enskilda 

skolornas och förvaltningens arbete, till exempel i de årligen upprättade 

kvalitetsredovisningarna, skiljer sig från ett mera mål- och resultatbetonat. En 

skillnad som kan beskrivas med begreppen uppifrån (från engelskans top-down) 

respektive nerifrån (motsvarande bottom-up). När det gäller organisationens 

bild av sig själv kan man alltså säga att den till vissa delar förändrats i enlighet 

med underifrånperspektivet i PBS, vilket visar sig i såväl verksamhets- som 

kompetensutvecklingsplaner som i sättet att bedriva kvalitetsredovisningsarbete.  

 

Men det borde varit så här - berättelser från rektors- och 

lärararenan   

 

När det gäller intrigen i organisationsberättelsen skulle den kunna beskrivas 

med orden generös och välvillig utvecklingsoptimism med goda resultat i fokus. 

Detta har inneburit att PBS skrivs fram som ett verktyg bland andra i 

förvaltningens arbete med skolutveckling. I de framtagna dokumenten görs 

också en åtskillnad mellan PBS och det systemteoretiska förhållningssättet som 

visades ovan. Av dem jag intervjuat är det dock flera som har invändningar mot 

detta. I intervjuerna framkommer nämligen fler föreställningar om huruvida det 

föreligger någon överensstämmelse mellan ovan beskrivna tre satsningar, vad 

denna överensstämmelse består av och om detta i så fall är att betrakta som 

något positivt eller inte. De intervjuades berättelser om sina erfarenheter av de 

tidigare satsningarna visar att de har haft betydelse för vilken vikt just PBS skall 

tilldelas i skolutvecklingsarbetet: skall PBS utgöra vad man skulle kunna kalla 

för ett ledmotiv för allt skolutvecklingsarbete eller ska det enbart vara en 

stämma bland flera, så som det skrivs fram i organisationsberättelsen? Vid 

tidpunkten för iscensättningen av PBS och en ganska lång tid därefter var 

förvirringen beträffande dessa spörsmål stor.  

 

Barbro, som är rektor för en skola där jag inte gjort några intervjuer, men som 

intervjuats i egenskap av att vara administrativ ledare för den 

förvaltningsinterna PBS-ledargruppen berättar att hon utifrån tidigare 

engagemang och intressen direkt såg tydliga kopplingar mellan de olika 

satsningarna. Enligt Barbro innebar samarbetet med Karlstads universitet att de 

i och med PBS tog steg nummer tre vad gäller förvaltningens 

skolutvecklingsarbete: steg ett – utbildning av pedagogiska utvecklingsledare, 

steg två - det psykosociala, systemteoretiska arbetet, steg tre – PBS. Hon 
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beklagar dock att detta inte var tydligt kanske framförallt för dem inom 

förvaltningsarenan men även för en del av rektorerna. Hon säger att det hade 

underlättat för alla om den här överensstämmelsen hade presenterats för alla, i 

stället för att alla skulle få rådbråka med sig själva kring huruvida detta hänger 

ihop eller inte och om det är bra eller inte. Hon säger dessutom att hon tror att 

mycket av de tvivel som funnits inför PBS-arbetet kanske hade kunnat undvikas 

om PBS-medarbetarna från Karlstads universitet också hade varit mer lyhörda 

inför de processer förvaltningen och skolorna var inne i när arbetet inleddes, 

för att kunna möta de lokala behoven bättre. I just Ekenäs blev förvirringen 

också stor säger Barbro, huruvida PBS var något annat än det systemteoretiska 

arbetet eller vad det var och hur de skulle förhålla sig till dessa två, kanske på 

grund av att det systemiska perspektivet kommit att bli så pass etablerat där. 

 

När jag lyssnar till det Barbro talar om hör jag att hon uttrycker en önskan om 

att det borde ha upprättats arenor för meningsskapande runt deras 

utvecklingsarbete på ett annat sätt än vad som gjordes. Arenor där de 

medverkande tillsammans kunde fått möjlighet att konstruera en gemensam 

berättelse om vad skolutveckling behövde handla om hos dem. Det här är en 

föreställning som också Johanna, rektor på Kyrkskolan, ger uttryck för. Hon 

säger att mycket av den motsträvighet som funnits bland personalen hade 

kunnat undvikas om de hade tagit en ordentlig diskussion i början om just 

detta: vad betyder PBS och hur skulle det kunna passa för oss här i kommunen 

och ute på de enskilda skolorna? Hon är också kritisk till att PBS-medarbetarna 

från Karlstads universitet inte heller var nyfikna på var någonstans kommunen 

och skolorna befann sig i sin utvecklingsprocess. Något som förvånar henne då 

hon säger att vara nyfiken på hur andra tänker är det som definierar det 

systemteoretiska förhållningssättet, ett förhållningssätt som hon säger även är 

en av grundstenarna i PBS.  

 

Johanna berättar för mig att hon innan hon tillträdde som rektor arbetade som 

lärare i ett antal år och hon var också en av de lärare som utbildade sig till 

pedagogisk utvecklingsledare. Hon har dessutom, på konsultbasis, arbetat i 

kommunen med det systemteoretiska förhållningssättet vad gäller den 

psykosociala arbetsmiljön. Johanna säger också att hon själv inte har några 

svårigheter att se om och hur just dessa tre beskrivna utvecklingssatsningar är 

kompatibla eller inte. De som utbildade sig till utvecklingspedagoger säger 

Johanna, fick en god kunskap om hur skolutveckling kan skapas genom att 

arbeta med processer i personalgruppen. Det här sättet att tänka och arbeta 
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som ligger nära det problembaserade perspektivet fanns alltså redan som bas 

säger hon, innan det var någon som satte tre bokstäver på det: PBS. Hon 

berättar hur hon också blev frustrerad när de helt plötsligt hade tre olika 

utvecklingsarbeten utifrån ungefär samma grundtankar som helt plötsligt 

kallades för PBS. Om man, säger hon, ”lever” skolutveckling som hon gör och 

så kommer det ner ett papper där PBS står som en punkt och det systemiska 

förhållningssättet som en annan, det gör att det kan tolkas i termer av att det är 

två olika saker, vilket det inte är.  

 

Enligt Johanna var en anledning till hennes frustration och lärarnas förvirring 

och ibland ilska att PBS snabbt kom att bli det samma som tekniken lärande 

samtal, alltså att man tillämpade en viss mötesstruktur, att man ”gick en runda”. 

Den här enligt Johanna förenklade föreställningen av vad PBS är och innebär, 

företräddes också av de fackliga representanterna och av dem på ledningsnivån 

säger hon. Hennes föreställning att det nog inte fanns någon medveten strategi 

från förvaltningen att koppla samman det systemteoretiska arbetet och PBS 

överensstämmer också med det John, förvaltningschefen berättar ovan. 

Johanna säger att hon grundar sin föreställning på sina egna erfarenheter av att 

ingen i ledningen kunde ge henne en bra förklaring på varför man valt att gå 

med i PBS och vad man ville med det. Även Ingrid, rektor på Hästhagsskolan, 

som utifrån sina tidigare kunskaper och erfarenheter av det systemteoretiska 

arbetet med den psykosociala miljön säger att hon såg en överensstämmelse 

satsningarna emellan och säger liksom Johanna att de på ledningsnivån nog inte 

riktigt förstått vad PBS egentligen innebär. Hon säger att hon grundar sin 

föreställning på att PBS och det systemiska förhållningssättet står presenterat 

som två olika saker i det skolutvecklingsdokument som tagits fram, vilket det 

enligt henne alltså inte borde göra. 

 

En första glimt av en motberättelse  

 

Motberättelser beskriver det sätt på vilket de organisatoriska berättelserna blir 

utmanade och omtolkade och ibland också reviderade (Linde 2008). Skillnaden 

mellan en motberättelse och en organisationsberättelse ligger i att intrigen i 

dessa motberättelser inte överensstämmer med den de inom ledningsarenan 

har bestämt sig för att föra fram som organisationens ”ansikte utåt”. Den 

motberättelse som blir synlig i avsnittet ovan handlar om att det finns en 

överensstämmelse mellan PBS och de två tidigare utvecklingssatsningarna. En 

överensstämmelse som ligger i alla tre satsningarnas utgångspunkt i ett 
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systemteoretiskt perspektiv. De som ser dessa överensstämmelser har också 

tidigare kunskaper i och intressen av att arbeta utifrån ett sådant perspektiv. 

Utifrån detta framför de också önskemål om att förvaltningsledningen borde 

synliggjort den här överensstämmelsen satsningarna emellan på ett tydligare 

sätt än vad som gjordes. Synliggjorts genom att andra former av 

meningsskapande arenor borde upprättats vid iscensättningen av PBS-

samarbetet, men också genom att inte åtskilja PBS och det systemteoretiska 

arbetet på det sätt som görs i de skrivna dokumenten.  

 

I efterhand ser alltså både Barbro, Ingrid och Johanna att det till en början 

saknades en intrig i berättelsen om skolutveckling, eller snarare, de hade önskat 

att de inom ledningsarenan hade haft samma intrig som de själva att placera i 

berättelsen om vad skolutveckling i Åsen bör handla om. Vid en jämförelse 

mellan organisationsberättelsen och motberättelsen framgår alltså vilken 

betydelse olika motiv och intressen kan ha för i nuet skapade tolkningar av 

något som varit, i det här fallet iscensättningen av PBS.  

 

Men, vad är vad egentligen? - fler motberättelser  

 

Den här förvirringen bland lärare och också hos några rektorer som Barbro och 

Johanna berättar om återfinner jag också i arbetslagens och några av de andra 

rektorernas berättelser. Susanne är rektor tillsammans med Johanna på 

Kyrkskolan och hon berättar att de som rektorer haft problem med att förankra 

och tydliggöra PBS-arbetet i personalgruppen och att intresset för att gå 

lärledarutbildning har varierat. Hon säger också att vissa av lärledarna haft svårt 

att få legitimitet som samtalsledare i sina arbetslag, ett problem som också 

framkommer i lärarnas berättelser. Susanne beskriver också att de som rektorer 

förändrat PBS-arbetet under arbetes gång efter de utvärderingar som gjorts. 

Utifrån dessa resultat har de sedan gång på gång utifrån det systemteoretiska 

perspektivet försökt tala om för lärarna hur ”allting hänger ihop”, men att det 

är svårt för dem som rektorer att få personalen att förstå. En av de strategier 

hon berättar om som de använt sig av för att få det att fungera bättre har varit 

att tona ner de tre bokstäverna P-B-S och istället fokusera på det 

systemteoretiska förhållningssättet och hur man går tillväga i ett lärande samtal. 

Johanna å andra sidan, framför utifrån sina tidigare kunskaper i att arbeta 

systemteoretiskt en annan berättelse om hur hon i ett teamarbete med Susanne 

samt ytterligare en rektor på skolan har arbetat mycket med att bygga upp en 
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fungerande organisation för att möjliggöra att det systemteoretiska 

förhållningssättet kan leva i vardagen. I denna organisation säger hon, har de på 

olika sätt försökt systematisera tillfällen till reflektion, en uppgift som till stora 

delar åligger lärledarna, som många av lärarna har utbildats och utbildas till.  

 

När jag övergår till att lyssna till det pedagogerna berättar om finner jag, 

förutom en förvirring och frustration över de tre satsningarnas likhet och hur 

man ska förhålla sig till detta, också en önskan om att någon borde ha talat om 

för dem vad det här nya egentligen handlade om. Samtidigt hör jag också att 

rektorernas och förvaltningsledningens strävanden att tillmötesgå dessa 

önskningar inte alltid uppskattas. I de intervjuade arbetslagen berättar lärarna 

också att de i olika hög grad har varit involverade i skolans tidigare 

systemteoretiska arbete med den psykosociala arbetsmiljön för eleverna och 

intervjuerna kommer till stor del att handla om huruvida det är ett problem eller 

inte att PBS till stora delar liknar detta tidigare arbete, i och med att de båda 

utgår ifrån ett systemteoretiskt perspektiv. En förklaring som ges till att det blev 

problematiskt handlar om att PBS först presenterades med mycket ”buller och 

bång” men att det sedan inte levde upp till de skapade förväntningarna. Så här 

säger Lena som är lärare för åldrarna 4-9 på Kyrkskolan:  

 
Jag kan säga så här då som har jobbat länge att det presenterades med mycket 
buller och bång. Här ska det komma en ny metod som ska vara jättebra och så 

satt vi länge och fattade ingenting: vad handlar det om, när kommer 

det?(AL1.1K3). 

 

Ulf är lärare i samma arbetslag som Lena och han kopplar samman ledningens 

presentation av det här nya fantastiska utvecklingsarbetet med hans bild av det 

rådande sättet att styra en verksamhet. Enligt Ulf innebär detta att det bestäms 

saker över deras huvuden och att de inte ges möjlighet att vara med och 

påverka. Det är heller ingen av lärarna som berättar om huruvida de medverkat 

i någon form av beslutsprocess kring val av att medverka i PBS.50 Ulf säger så 

här:  

 
Jag kan känna så att det är den varianten som vi har nu på styrning: vi får inget 

veta och här ska ni få en ny grej och det är rätt så typiskt för det här och vi var 
rätt förvånade. Vad handlar det om? Vad är det? När kommer metoden som vi 

ska få som är så fantastisk? Jaha, men det är ju det vi har gjort! Då kan man ju 

bli lite oroad. Här uppe har man inte så mycket koll, man tror att det här var nåt 

                                                 
50 Därmed inte sagt att lärare inte varit involverade i en beslutsprocess kring detta val. Det 
framkommer dock inte i mitt empiriska material.  
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helt nytt och fantastisk … och det tycker jag är … Det känns som att man vill 
visa för nån annan att vi är duktiga, vi hänger med. (…). Får man ingen 

bekräftelse på det man gjort tidigare, att man gjort det bra, så betyder det ju att 

det är ju inte bra. Fast egentligen så har de inte den minsta aning, de vet inte, det 

är oroande (AL1.1K3). 

 

Ulf tolkar presentationen av PBS i termer av bristande kunskap inom 

förvaltningsarenan om vad som redan sker ute i verksamheten och att 

avsaknaden av den här kunskapen även innebär en utebliven bekräftelse på att 

lärarna gör ett bra jobb.  

 

Under intervjun med ett arbetslag på Hästhagsskolan (F-3) talar vi också om 

hur PBS-arbetet startade och Gunnel, en av lärarna, säger att  

 
det kanske hade blivit ett annat tryck med PBS också, om de högsta hade 
kommit och pratat om varför de hade tagit det till kommunen och så vidare. 

Här fick vi ju en ganska förvirrande föreläsning första gången (AL2.2K3). 

 

Rektorn på Hästhagsskolan, Ingrid berättar å sin sida att syftet med den 

presentation som hon och Åse, förvaltningens förre utvecklingsledare gjorde då 

PBS skulle iscensättas var att ”så frön” och försöka få personalen med sig och 

att detta lyckades bra, även om de sedan inte kom att fullfölja arbetet så som 

Elisabeth hade tänkt sig. 

 

Att det var väldigt mycket missnöje bland lärarna i början av PBS-arbetet 

berättar också rektorn för Bergskolan, Elisabeth. Hon säger att lärarna tyckte att 

PBS-arbetet i sig (lärsamtalet) var svårt och krångligt, de framförde också 

synpunkten att det var svårt för dem som skulle på utbildning och när de hade 

sina grupper att få avlösning av annan personal. Lärarna berättade också för 

henne att det var svårt att få grupperna att gå ihop, men helt plötsligt säger hon, 

efter att ha arbetat med det i ett par år så var det ingen som var direkt negativ 

längre. Hon säger att hon då kunde höra att grupperna fungerade bra, att 

lärarna tyckte att det var roligt att gå dit, de sa inte längre att det kändes som ett 

ok. Hon berättar att alla kände sig delaktiga och att lärledarna också började 

känna sig lite säkrare på sin uppgift.  

 

När jag intervjuar lärarna i ett av arbetslagen (F-3) på Bergskolan känner jag 

dock inte riktigt igen Elisabeths beskrivning av att den inledande förvirringen 

inte längre råder. Flera av dem berättar att det på skolan fortfarande undras 
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över det här med PBS och vad det ska användas till. Lärarna säger att det inte är 

någon som medvetet gjort någon koppling mellan de olika satsningarna utan 

det har istället presenterats som olika saker, vilket också överensstämmer med 

organisationsberättelsen. Bodil berättar att hon vid ett tillfälle frågat rektor, 

Elisabeth, om inte PBS är detsamma som de gjort förut men hon säger att hon 

fick ett ganska svävande svar:  

 
Jag har själv frågat: är inte detta det som vi har gjort förut med (namn)? ”Jo, det 

kanske man kan säga …” Inte att: ”precis!” Det vill jag höra (AL4K3). 

 

Kanske hon själv har sett en starkare koppling mellan dessa två än vad 

ledningen gjort säger hon.  

 

 

I ovanstående avsnitt har jag velat visa hur det framträder en splittring mellan 

organisationsberättelsen och dess motberättelser. I organisationsberättelsen förs 

en öppen hållning gentemot hur rektorer och lärare väljer att gripa sig an 

arbetet mot de uppsatta målen. En hållning som kan tolkas i termer av en 

lyhördhet inför de enskilda skolornas sätt att bedriva sina verksamheter. Den 

ovan beskrivna delvisa förändringen i organisationsberättelsen i linje med ett 

PBS-perspektiv, där kvalitetsredovisningsarbetet ändrat form till ett mera uttalat 

underifrånperspektiv, kan också utgöra exempel på denna lyhördhet. 

Motberättelserna å andra sidan för fram en önskan om en annan sorts 

lyhördhet som inte består av att nya, fantastiska utvecklingsidéer presenteras. 

En lyhördhet som i stället innebär en kunskap om och ett intresse inför det 

arbete som redan bedrivs inom den enskilda skolan. Det kan alltså framstå som 

något av en paradox att PBS, som genom sin teoretiska grund i det 

systemteoretiska perspektivet går att koppla samman med de andra 

utvecklingssatsningarna som utgår från samma perspektiv, istället av många 

kom att betraktas som något som var svårt att begripa sig på alternativt som ett 

hot mot det man redan var engagerad i.  

 

Men, när intervjuerna genomfördes hade PBS-samarbetet pågått i fyra år och 

under dessa år bedrevs ändå PBS-arbete inom förvaltningsledningen, inom 

rektorsarenan och på de enskilda skolorna. Det de flesta talar om i positiva 

ordalydelser, oavsett yrkesposition, när de beskriver PBS-arbetet är 

samtalsformen lärande samtal. Denna samtalsform innebär säger de, att göra 

varje röst hörd. Alla får komma till tals, man lyssnar på varandra, man får tala 

till punkt. Genom detta sätt att samtala och förhålla sig till varandra som det 
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lärande samtalet innebär, berättar många att även arbetsklimatet har förändrats 

till det bättre och att de samverkar med varandra på ett annat sätt nu. Några av 

rektorerna säger att de ser denna förändring hos sin personal, även om lärarna 

själva inte kan se det riktigt lika tydligt, vilket vissa lärare också instämmer i. 

Samtalsformen säger de, leder till en trygghet i gruppen och denna trygghet 

leder också till en känsla av ökad delaktighet. Delaktigheten i sin tur leder också 

till att det blir ”högre i tak” på skolan. I och med att det är ok att ställa frågor 

och inte som tidigare komma med goda råd eller snabba svar och lösningar 

känns det mera prestigelöst. Likaså har det lärande samtalet kommit att bli ett 

verktyg för att lösa konflikter på ett bättre sätt än tidigare.  

 

PBS lyfts alltså fram som ett verktyg för skolutveckling som utgår ifrån 

skolvardagen och det är flera som säger att PBS handlar om att bli 

professionell. Den här ökade professionaliteten talas om i termer av ett ökat 

fokus på skolutveckling och att lärarna därigenom börjat utveckla en förändrad 

kunskapssyn och ett förändrat arbetssätt och också ett nytt yrkesspråk. Enligt 

John, förvaltningschef, leder PBS-arbetet, eftersom alla arbetar efter samma 

grundtanke, till en känsla av ökad gemenskap och delaktighet, vilket i sin tur 

innebär en slags inbyggd kvalitetssäkring.  

 

Nedan övergår jag till att beskriva de strategier som utvecklats för att driva det 

problembaserade skolutvecklingsarbetet. Strategier som, skulle det visa sig, i 

vissa fall kom att krocka med tidigare utvecklade strategier.  

 

Vad ska vårt utvecklingsarbete handla om och vem ska 

bestämma det? – många regissörer av kommunens berättelse 

om skolutveckling  

 

Under utvecklings- och förändringsarbeten ingår att inom alla olika arenor 

utveckla strategier för att underlätta/driva utvecklingsarbetet. Strategier som 

innebär att det också kan skapas för det enskilda utvecklingsarbetet specifika 

positioner att driva utvecklingsarbetet utifrån. Positioner som ger innehavaren 

ett formellt mandat att vara den som ramar in och skapar strategier för 

meningsskapande (Boje 1991, Linde 2008, Mishler 1995). Det här formella 

mandatet kan beskrivas i termer av att man blir en regissör av berättelsen om 

skolutveckling. Idag, då det inom en enskild skolenhet och/eller i en 

förvaltning som helhet pågår flera parallella utvecklingssatsningar kan det dock 
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inträffa att en position tillhörande en satsning krockar med en annan. De här 

regissörerna tillhörande specifika utvecklingssatsningar är inte heller ensamma. 

Formella mandat att rama in en skolutvecklingsberättelse återfinns även inom 

rektors- och förvaltningsarenan. Detta innebär alltså att det kan finnas många 

regissörer som utifrån egna arenaspecifika motiv, behov, kunskaper och 

intressen skapar strategier för meningsskapande. Strategier som alltså kan sägas 

utgå från olika manus att arbeta efter. Vad skolutveckling ska handla om här 

hos oss, i vår kommun, kan alltså bli omtvistat.  

 

Nedan beskrivs hur positioner som uppkommit i och med att ett nytt 

utvecklingsarbete landar i verksamheten och positioner med rötter i tidigare 

satsningar kan komma att konkurrera med varandra inom den enskilda skolan. 

De här skilda positionerna men också skilda utvecklingssatsningarna i sig kan 

också komma att tilldelas olika status, såväl inom den enskilda skolan som olika 

skolor emellan.  

 

Jag inleder med att beskriva hur de intervjuade inom förvaltningsledning och 

rektorsarenan talar om två olika positioner som uppkommit genom de tre 

skilda skolutvecklingssatsningarna, pedagogiska utvecklingsledare och lärledare.  

 

Pedagogiska utvecklingsledare och lärledare – regissörer med olika 

mandat    

 

Då ett nytt utvecklingsarbete iscensätts öppnas alltså ofta nya möjligheter för de 

verksamma att agera utifrån (Ball 2006h). Möjligheter som också kan innebära 

att nya positioner skapas. När det gäller två av satsningarna i Åsen, utbildningen 

av pedagogiska utvecklingsledare samt PBS, har såväl förvaltningen som de 

enskilda skolorna tillämpat olika strategier avseende de två positionerna 

pedagogisk utvecklingsledare och lärledare som uppkommit genom dessa 

satsningar. Förutom en förvirring beträffande en eventuell överensstämmelse 

satsningarna emellan berättar de intervjuade också om förvirring gällande 

relationerna mellan dessa positioner. 

 

Vid ett flertal tillfällen under vår intervju återkommer John, förvaltningschefen, 

till att göra jämförelser mellan utbildningen av de pedagogiska 

utvecklingsledarna och PBS. Dessa jämförelser handlar dock inte, som jag 

tidigare visat, om huruvida de två olika satsningarna är kompatibla eller inte, 

snarare berättar John om vad som skiljer dessa åt. Han säger att den största 
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skillnaden med PBS är att det är så många som ”är bärare av metoden”. Med 

de pedagogiska utvecklingsledarna säger han, var det aldrig tänkt att de skulle 

vara så många som de lärledare som nu utbildats inom PBS-arbetet.51 Men 

ytterligare en skillnad positionerna emellan är enligt John att de pedagogiska 

utvecklingsledarna innehade en mer vägledande roll. När det gäller lärledarna 

säger han, är de inte en exklusiv grupp som de pedagogiska utvecklingsledarna 

kunde betraktas som utan alla, inklusive han själv, förenas i det de utbildas i 

(det lärande samtalet) och kan använda när de träffas.  

 

När det gäller hur de inom förvaltningsarenan hanterade positionen pedagogisk 

utvecklingsledare berättar John att de i början anordnade regelbundna träffar 

för dessa där de fick arbeta med olika teman och erfarenhetsutbyten. 

Allteftersom säger John, så förmådde de inte från förvaltningen att 

sammankalla alla och sätta in vikarier. De förde då över ansvaret för denna 

position till rektorerna. Efter en utvärdering av vilka uppgifter som hamnat på 

de pedagogiska utvecklingsledarnas bord så visade det sig att det var stor 

variation på vilken sorts uppgifter de fått, där en del inte fått nästan några 

uppgifter alls, medan andra nästan blivit ”smårektorer” och skötte allt 

utvecklingsarbete på enheten. De hade alltså nästan fått en status av halvchefer 

på vissa ställen säger han och fortsätter:  

 
Det har jag ju aldrig hört om lärledarna, att de skulle få nån gradbeteckning. De 

är en i gruppen och det kan växla … att många måste vara bärare av metoden 
för att utveckla ett område (FCK3). 

 

Ytterligare en skillnad mellan de två positionerna säger John, är att det inte 

utbildades några rektorer till att bli pedagogiska utvecklingsledare som de gör 

nu, att även rektorer utbildas till att fungera som lärledare. I den tidigare 

satsningen säger han, fick rektorerna bara information om utbildningen.  

 

John beskriver en rad skillnader mellan positionerna pedagogisk 

utvecklingsledare och lärledare, men Hans, områdeschefen i Ekenäs, utvidgar 

den berättelsen när han säger att det också funnits en viss maktkamp och 

intressemotsättningar mellan dessa på en del skolor. Han berättar att 

utvecklingsledarna ofta har fått en position på skolorna av att vara de som 

håller i och driver olika utvecklingsfrågor, medan lärledarna är de som håller i 

                                                 
51 Drygt etthundra lärare utbildades till att fungera som pedagogiska utvecklingsledare, drygt 
femhundra lärare och ca fyrtio rektorer hade vid tiden för intervjuernas genomförande utbildats till att 
fungera som lärledare. 



107 
 

det mer vardagliga samtalen som också kanske mer handlar om personliga 

dilemman som dyker upp i arbetet. Hans säger också att de som redan var 

utvecklingsledare inte var så intresserade av att även hoppa på PBS-

utbildningen och det ledde till att det blev en viss konkurrens dem emellan. 

(Nedan berättar dock en del rektorer att den pedagogiska utvecklingsledaren 

och lärledaren kan vara samma person).  

 

Hans säger att han också tror att alltfler utvecklingsledare får en position som 

går mer åt skolledning, en föreställning som överensstämmer med Johns 

beskrivning av att vissa pedagogiska utvecklingsledare blivit något av 

”smårektorer”. Johanna, som är rektor på Kyrkskolan, berättar också, i linje 

med den här kanske lilla men dock statusskillnaden, att de två positionerna har 

olika uppgifter på deras skola. Lärledarna har ett uppdrag att driva processer i 

arbetslaget, lärande- och utvecklingsprocesser säger hon. De pedagogiska 

utvecklingsledarna å sin sida, har ett ansvar att regelbundet träffa lärledarna, 

tillsammans med rektorerna varannan gång, för att diskutera var arbetslagen 

befinner sig i den pedagogiska processen, i utvecklingsarbetet. 

Utvecklingsledarna driver också vissa frågor säger hon, de har ett slags 

paraplyperspektiv och de verkar genom lärledarna. Lärledarna är inte heller 

arbetslagsledare, med någon slags informationsansvar nedåt från ledningen 

säger hon. Det Johanna säger visar alltså att det i ett arbetslag kan finnas många 

olika positioner: arbetslagsledare, lärledare, pedagogisk utvecklingsledare samt 

pedagoger av olika slag, ofta även de med olika ansvarsområden. Susanne, 

också rektor på Kyrkskolan, berättar också att lärledare och pedagogiska 

utvecklingsledare är olika personer men de pedagogiska utvecklingsledarna har 

även gått lärledarutbildningen. De pedagogiska utvecklingsledarna säger hon, är 

också med på nätverksträffarna inom PBS-samarbetet.  

 

Att positionerna utvecklingsledare och lärledare har hanterats på olika sätt ute 

på skolorna kom alltså att ytterligare förvirra bilden säger Barbro i PBS-

ledargruppen. Barbro som i sin position av att vara en av dem som nu är ute 

och utbildar nya lärledare och håller träffar med redan utbildade har erfarenhet 

av skolutvecklingsarbete över hela kommunen. I vissa fall säger hon, har 

utvecklingsledare respektive lärledare fått olika uppgifter i arbetslagen och på 

skolan, i vissa fall inte, då utvecklingsledaren och lärledaren varit samma person. 

Elisabeth, rektor på Bergsskolan, berättar också att lärledarna är samma 

personer som tidigare utbildats till utvecklingsledare. Hon berättar också att de 

har bestämt att alla lärare som inte gått PBS-utbildningen ska få gå den, en 
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strategi hon kallar för överspridningseffekt. Hon säger att eftersom syftet med 

PBS också är att det ska gå vidare till arbetet med eleverna måste alla lärare 

kunna metoden. Även Ingrid, rektor på Hästhagsskolan berättar att de ska 

utbilda fler lärledare på skolan.  

 

Flera regissörer och flera manus – konkurrens mellan både satsningar 

och skolor 

 

De som kommer till tals i avsnittet ovan visar att de olika positionerna 

pedagogisk utvecklingsledare, lärledare samt andra positioner som kan finnas 

inom arbetslagen och de enskilda skolorna hanterats olika. När det gäller 

lärarnas berättelser om detta talar de inte så explicit om detta utom i avseendet 

att det i början av PBS-samarbetet kunde kännas orättvist att enbart några blev 

uttagna till att gå lärledarutbildningen. Lärarna talar om att positionen lärledare 

förbands med en viss exklusivitet, något John, förvaltningschefen betonar att 

PBS och lärledarutbildningen alls inte syftade till, tvärtom. Men lärarna berättar 

också att det låga antal personer som till en början fick ta del av innebörderna 

av och verktygen i PBS bidrog till att det tog lång tid för alla att förstå vad PBS 

var. I stort sett alla lärare jag intervjuat säger också, oavsett vad de annars tycker 

om PBS, att det är bra att så många som möjligt utbildas till lärledare. Alla får 

då en möjlighet att lära sig vad PBS är.  

 

Det kan också vara problematiskt att som lärledare inneha ett visst 

regissörsmandat när rektor på skolan bedriver sina meningsskapande strategier 

utifrån ett manus som skiljer sig från det man som lärledare vill arbeta utifrån. 

En omständighet som kom att förvirra bilden och i vissa fall skapa 

motsättningar mellan lärledare och rektor var nämligen att PBS i Åsen initialt 

kom att presenteras och iscensättas med vad man skulle kunna tala om som 

”dubbla tungor”. Det vill säga att utvecklingsarbetet inom 

textkonstruktionsarenan konstruerats efter två något olika intriger, utifrån två 

något olika ”spår”. Det ena spåret, PBS-intrigen, företräddes av arbetets 

initiativtagare samt nuvarande PBS-medarbetare, det andra, action-

learningintrigen, företräddes av de två PBS-medarbetare som svarade för 

utbildningsinsatserna i Åsen den första tiden. Där rektor anslöt sig till det ena 

spåret och lärledare till det andra uppstod alltså vissa spänningar. Spänningar 

som kan anknytas till tolkningar av vad PBS-arbetet innebar och hur olika 

positioner på den enskilda skolan tilldelats olika mandat i enlighet med dessa 

två ”spår”. Skillnaderna framträder klart när rektorer och arbetslag berättar om 
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vad PBS används till och jag hör att respektive inriktning ibland också har 

kommit att knytas till vardera två områden i verksamheten med något skilda 

fokus: skolutveckling med ett lärandefokus respektive de verksammas 

psykosociala arbetsmiljö, där action-learningperspektivet anknöts något starkare 

till sistnämnda område. 

 

Men dessa ofta implicita statusskillnader som kan finnas mellan olika 

positioner tilldelas även de olika utvecklingssatsningarna i sig. Ett exempel på 

det är när Louise, lärare i ett arbetslag (3-5) på Bergskolan, säger att det 

psykosociala arbetsmiljöarbetet har en annan tyngd i och med att man som 

kommun måste ha sådana saker som en plan för hur man arbetar aktivt mot 

mobbing till exempel och att kommunen kan råka illa ut om det uppdagas att 

dessa inte finns. Med PBS-arbetet är det inte detsamma, det ligger inte på 

samma nivå. Hon säger så här:  

 
Men det här med PBS:en, alltså, det råkar man ju inte illa ut, om du förstår vad 

jag menar. Det är högre tryck på det här systemteoretiska, den ska sitta i nacken 

på nåt sätt va (AL4K3). 

 

Man skulle alltså kunna säga att det systemteoretiska arbetet med elevernas 

psykosociala arbetsmiljö, tack vare den koppling som gjorts till skolans arbete 

med det som kallas mobbingplaner, har kommit att räknas in under rubriken 

förordningar som åtnjuter den högsta policystatusen (Fischer 2003; Skolverket 

2008a). Den här nivån på ett handlingsprogram innebär, just som Louise också 

säger, vissa påföljder eller sanktioner vid bristande efterlevnad. PBS har inte i 

samma utsträckning tilldelats samma status då det mera ses som ett verktyg, en 

samtalsteknik som ingår i arbetet med den psykosociala miljön.  

 

Den här statusskillnaden olika utvecklingssatsningar emellan skulle också kunna 

var en förklaring till att vissa av dem som tidigare varit engagerade i det 

psykosociala arbetet och de som är utbildade pedagogiska utvecklingsledare ger 

uttryck för ilska snarare än förvirring när vi talar om betydelsen av PBS. 

Eftersom man i Ekenäs skolområde redan arbetat efter en systemteoretisk 

modell så finns det de som ifrågasätter den stora satsningen på PBS. Dels finns 

det de som i intervjuerna säger att de betvivlar den stora ekonomiska 

investeringen som PBS har inneburit. Men från förvaltningsarenan berättas 

också att de skolor som från början valde att inte ingå i PBS-samarbetet 

reagerat på att så mycket pengar satsas på en sak. John, förvaltningschefen säger 

att de som inte medverkar ibland kan ifrågasätta att det satsas så mycket tid och 
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pengar på PBS och att de inte får del av de här miljonerna. Leif, som ansvarat 

för det logistiska upplägget av PBS säger att lärarfacken har ställt sig positiva till 

PBS-idéerna men att skolledarnas förbund har varit mera kritiska till den stora 

ekonomiska satsningen. Leif berättar också att de skolor som valde att inte gå 

med i PBS ville ha egna pengar i motsvarande grad, ett önskemål som dock inte 

tillgodosågs. I de skolor som valde att inte gå med har de drivit andra projekt 

som de profilerar sig med säger Leif. Han säger också att det kanske har gått lite 

prestige i det. Han berättar att har inte tagit upp detta till diskussion med dem, 

men han har erbjudit PBS-ledarnas tjänster, som till alla andra, gång på gång 

utan att de nappat på dem. Det som förvånar honom mest i detta säger han, är 

att inte någon av personalen från dessa skolor har blivit intresserade, eftersom 

det talas och skrivs mycket om PBS i kommunen. De har inte blivit så nyfikna i 

alla fall säger han, så att de har begärt att få vara med.  

 

Men även från lärararenan berättas att kostnaderna för PBS kan kännas 

onödiga, när de redan har den systemteoretiska modellen. Den dyrbara 

satsningen på att utbilda lärledare ifrågasätts också av en del som säger att de 

trots rektorernas strävanden att klargöra syftet med PBS inte kan se någon 

större skillnad på sättet att arbeta nu, när många utbildats till lärledare mot hur 

de arbetade redan innan. Så här säger till exempel Lotta, lärare på 

Hästhagsskolan.  

 
Vi har redan innan varit bra på att lyfta problem och att stötta varandra i 

arbetslaget ute i korridorerna och i arbetsrummet så jag kan inte se något 

konkret som PBS har gjort så kände jag spontant. Sen vet jag att under det året 
då vi hade PBS-samtal så tog vi upp nåt problem som man hade i klassrummet 

till exempel och då lyfte vi det. Men jag tycker att det gör vi i alla fall, jämt och 

ständigt så håller vi på och vrider och vänder och hjälper varandra (AL2.2K3). 

 

Två av satsningarna i Åsen har alltså inneburit att två positioner tillkommit i 

organisationen: pedagogiska utvecklingsledare och lärledare. I det psykosociala 

arbetet har ingen specifik position konstruerats, men lärarnas grad av 

engagemang i de olika satsningarna har dock inneburit att de ibland positionerar 

sig utifrån respektive satsning, vilket citatet ovan kan ses som ett exempel på. 

Likaså kan lärledare och de som inte utbildats till lärledare inta motsatta 

positioner. Man skulle kunna säga att det på så sätt även konstruerats en 

position icke-lärledare.  
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PBS-ledargruppen – en regissörsgrupp med ett starkt mandat 

 

Inte bara positionerna lärledare respektive pedagogiska utvecklingsledare är 

positioner som uppkommit i och med skolutvecklingsarbetet i Åsen. Ytterligare 

positioner har skapats, fler möjligheter har alltså öppnats för 

organisationsmedlemmarna att agera utifrån (Ball 2006h). Som jag tidigare 

redogjorde för vad gäller den officiella berättelsen om förvaltningens 

skolutvecklingsarbete görs i kompetensutvecklingsplanen inför 2008 en 

uppräkning av tio resurspersoner vars uppgift är att på olika sätt utifrån deras 

respektive expertis vara alla skolor i kommunen behjälpliga med insatser av 

olika slag. Den position av dessa tio med relevans för de tre satsningarna detta 

kapitel har handlat om är positionen pedagogisk utvecklingsledare. En titel som 

alltså används tvåfallt: dels är de personer på skolnivå som utbildades till att 

fungera som pedagogiska utvecklingsledare på den enskilda skolan titulerade så. 

Dels finns alltså en position med samma benämning på förvaltningsnivå. 

Dennes uppgift så som det presenteras i kompetensutvecklingsplanen består av 

att arbeta med konsultation, handledning och utbildning av personal i hela 

kommunen, alltså inte endast inom barn- och utbildningsförvaltningen. Så som 

texten är formulerad framgår att det systemteoretiska, psykosociala 

förhållningssättet ligger som utgångspunkt för tjänsten, det vill säga att ”skapa 

trygga och uppskattade lärmiljöer för alla”. Tjänsten omfattar rehabilitering i 

ärenden av psykosocial karaktär, ledning av nätverksmöten i ”komplexa 

situationer” samt att i samarbete med andra driva PBS-arbetet vidare 

(Kompetensutvecklingsplan 2008 s. 9). 

 

Till dennes uppgifter hör alltså att även ingå i PBS-ledargruppen, den 

förvaltningsinterna PBS-organisationen som byggts upp. Under punkten 

”Problembaserad skolutveckling PBS” i nämnda kompetensutvecklingsplan 

beskrivs hur tio personer fått en fördjupad utbildning med syfte att själva kunna 

planera och leda PBS-arbetet när samarbetet med Karlstads universitet avslutas. 

Arbetet påbörjades ett par år in i samarbetet och PBS-ledarnas uppgift är att 

stödja skolornas och lärledarnas fortsatta PBS-arbete.   

 

Tillkomsten av denna grupp är ett mycket bra exempel på hur nya positioner 

skapas i relation till en utvecklingssatsning och kan också ses som en strategi 

för meningsskapande. Den blandning av människor den består av kan också 

ses som en strategisk mix av positioner: två rektorer, en pedagog från 

kulturskolan, en från stödenheten, en specialpedagog och en klasslärare samt 
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ovan nämnde resursperson på förvaltningsarenan, den pedagogiska 

utvecklingsledaren. Barbro, som är rektor och en av två administrativa ledare 

för gruppen redogör för strategin då hon säger att det var viktigt att i PBS-

ledargruppen kunna knyta samman de tre olika men ändå så lika satsningarna, 

vilket gjorde att det var betydelsefullt att titta på hur PBS-ledargruppen skulle 

vara sammansatt. Därför säger hon, skulle representanter för de olika 

satsningarna, en pedagogisk utvecklingsledare, en systemteoretiker och en 

lärledare finnas med i gruppen från början.  

 

En av PBS-ledargruppens viktigaste uppgifter för framtiden blir också säger 

Barbro, att fortsätta tydliggöra kopplingarna mellan dessa tre satsningar. 

Barbro själv är också explicit när det gäller vilket av de två spåren i PBS hon 

företräder. Hon säger att de i och med PBS, som jag tidigare beskrev, tar steg 

tre i skolutvecklingsarbetet och hon säger att hon vill att PBS ska fungera som 

en plattform för annat, vilket överensstämmer med hur intentionerna i PBS 

presenteras från textkonstruktionsarenan: skolutveckling ur ett PBS-perspektiv 

handlar inte om att ”tillföra nya arbetsuppgifter utan att utforma det man 

vanligtvis redan gör, på ett annat sätt” (Scherp 2003c. s. 25). Därför säger hon, 

tycker hon också att det är synd att PBS och det systemteoretiska presenteras 

som vore det två skilda saker i de nya policydokumenten för skolan. En 

ståndpunkt som jag visade ovan att andra också framför. Enligt Barbro pågår 

också något man skulle kunna kalla för en kamp om rättigheterna till 

berättelsen om skolutveckling inom förvaltningen och hon säger att de nu 

måste försöka ”ta detta ett steg vidare”, det vill säga att försöka gå från det ena 

PBS-spåret, som kan beskrivas som en mera renodlad kollegahandledning 

(action-learning), till det andra, som kan beskrivas i termer av ett kollektivt 

lärande i arbetslaget om ett specifikt pedagogiskt problem. Det gäller för dem i 

PBS-ledargruppen, säger Barbro, dels att lära lärledarna skillnaderna mellan 

dessa två olika perspektiv, men också att de själva i PBS-ledargruppen har olika 

förståelser av att detta är två olika perspektiv och att detta är något de måste 

reda ut.  

 

Ytterligare ett spörsmål i denna kamp om rättigheterna till 

skolutvecklingsberättelsen i Åsen handlar om vad man skulle kunna tala om i 

termer av uppifrån versus nerifrån. Det vill säga huruvida det är ok eller inte att 

som förvaltningschef, rektor eller annan person med ett ledningsmandat 

initiera vad ett lärsamtal och/eller lärområde skall innehålla. När det gäller vem 
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som initierar vad som tas upp i fokusområdena på rektorernas 

kommunövergripande månadsmöten så säger John, förvaltningschefen, så här:  

 
Vi är ju lite försiktiga här nu med uppifrån och nerifrån och allt det här nu va 

(FCK3).  

 

John syftar på det underifrånperspektiv som PBS är designat utifrån, men han 

säger samtidigt att han ändå ibland vill få chansen att styra vad rektorsgruppens 

samtal ska handla om. Under vårt samtal exemplifierar han med hur han hade 

”vädjat” till rektorerna det senaste mötet att de skulle prata om löneöversynen, 

men han säger samtidigt att han inte vet hur många som tog detta område som 

ett fokusområde eller om de valde att prata om något annat. Anledningen säger 

han, till att han tar upp detta är deras senaste utvärdering av PBS-arbetet, där 

det framgick att rektorerna inte ville bli styrda överhuvudtaget uppifrån när det 

gäller val av dilemma/fokusområde. John säger att de därefter kommit fram till 

en kompromiss där de ibland har ett uppifrån styrt område. Han säger att ”det 

här med uppifrån och nerifrån” är en ständig diskussion och att han försökt 

förklara för rektorerna att han ibland måste få styra. Han säger så här: 

 
Det måste vi göra för det är ju en fantastisk guldgruva att ösa ur, om femtio 

arbetsledare med den här strukturerade formen bearbetar ett dilemma eller 

fokusområde, vi får ju naturligtvis jättemycket tillbaka (FCK3). 

 

John pratar även om dessa spörsmål i termer av ett medborgarperspektiv. Då 

säger han så här: 

 
Det är ju ändå så att underifrånperspektivet representeras av vår styrelse, alltså 
medborgarperspektivet, och därför måste det vara ibland så att vi måste kunna 

styra in på frågor som styrelsen, medborgarna har bett oss förbättra. Men då 

har vi sagt att det ska vara god framförhållning med dom styrda områdena och 

då kan grupperna välja om dom vill använda den här avsatta konferenstiden, 
eller om dom vill skapa egen tid vid sidan av (FCK3).  

 

Barbro i PBS-ledargruppen säger i sin tur att hon inte tycker om att man från 

förvaltningshåll och även en del skolledare verkar uppfatta PBS som ett bra 

forum för att få olika frågor och områden belysta. Det visar säger hon, att de 

har olika förståelse av vad PBS innebär. Rektorerna kan diskutera lönerevision 

eller annat uppifrån kommande under andra möteskonstellationer de har än i 

deras månatliga PBS-gruppsträffar säger hon. Varje gång en fråga som ska 

diskuteras läggs in uppifrån så bryts gruppens process säger hon, och det är inte 
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bra. Hon säger också att det här är ett mönster som hon ser på flera ställen, att 

gruppens energi dräneras av att ledningen har krav på vad som ska tas upp i de 

lärande samtalen i grupperna. Att rektor ser dessa grupper som bra tillfällen, 

vilket vi måste akta oss för säger hon. Då kan det bli så att PBS var något som 

var bra i början bara säger hon. Det finns flera orsaker till varför det kan bli så 

säger hon, men ett kan vara detta.  

 

Ingrid, en av rektorerna i Åsen, företräder den andra tolkningen av PBS när 

hon berättar att hon framöver planerar att styra innehållet i samtalsgrupperna 

än mer. Hon säger också att hon därigenom har en förståelse för vad 

förvaltningschefen vill med att ibland styra innehållet i rektorernas PBS-

grupper. 

 

 

Under de senaste tio åren då tre likartade men ändå olika utvecklingssatsningar 

har introducerats i Åsens kommun har det skapats utvecklingsspecifika 

positioner med mandat att driva utvecklingsarbetet i linje med respektive 

satsning. Mina resultat visar att dessa positioner har hanterats med viss 

variation, såväl inom de enskilda skolorna som inom 

förvaltningsledningsarenan. De intervjuades berättelser om och utifrån dessa 

positioner som härstammar från olika satsningar visar också att det ibland blir 

konkurrens dem mellan. 

  

I och med att man inom förvaltningsarenan beslutade att konstruera en 

förvaltningsintern position – PBS-ledargruppen – kan man säga att dess 

medlemmar också gavs rättigheter att regissera berättelsen om skolutveckling. I 

Barbros berättelse hör jag också att hon tar emot denna rättighet och arbetar 

för att föra fram PBS-arbete i enlighet med ett av de två spår PBS inledningsvis 

kom att presenteras utefter. Men hon för också fram ett önskemål om att PBS 

ska utgöra ett ledmotiv för kommunens skolutvecklingsarbete i stort. Hon och 

flera med henne avvisar alltså föreställningen att PBS enbart är ett verktyg 

bland andra i förvaltningens skolutvecklingsarbete, så som organisations-

berättelsen föreskriver.  

 

Men de två något skilda spåren i PBS välkomnades samtidigt av andra. I mitt 

material är det framförallt två rektorer, Ulf på Vidungeskolan i Hammartorp 

och Elisabeth på Bergskolan som berättar varför det valde att arbeta enligt 

detta mer action-learninginriktade spåret. Barbro säger också att de två inte är 



115 
 

ensamma i kommunen att förespråka den här formen. I sin position som PBS-

ledare möter hon verksamma över hela kommunen och hon beskriver utifrån 

sina erfarenheter, sin position och sitt val av inriktning att detta blivit ett 

generellt problem.  

 

Men Barbro deltar också, i egenskap av att vara en av PBS-ledargruppens två 

administrativa ledare vid PBS-medarbetargruppens träffar. Detta innebär att 

hon också kommit att tillhöra textkonstruktionsarenan inom vilken PBS inte 

längre förs fram utefter två olika spår. Denna tudelning upphörde då 

skillnaderna mellan företrädarna för action-learningspåret och de andra i 

medarbetargruppen blev för stora, vilket ledde till att dessa två medarbetare 

avslutade sitt medarbetarskap. Men oavsett att PBS från textkonstruktions-

arenan numera enbart förs fram enligt ett spår existerade vid tiden för 

intervjuernas genomförande fortfarande två. En omständighet jag vill påstå än 

mer bidrog till den komplexitet som föreligger vid utvecklingsarbeten.   

 

Avslutande kommentar 

 

I det här kapitlet har jag velat visa hur ett nytt utvecklingsarbete, PBS, togs 

emot på olika sätt av människor inom olika arenor i Åsens kommuns 

skolförvaltning. Detta gjordes genom att  

 

• visa hur de verksamma inom olika arenor tillskrev samma historiska 

händelser, tre genomförda utvecklingssatsningar, personliga och 

organisatoriska motiv och innebörder  

• visa hur nya möjligheter och positioner att driva utveckling öppnades då 

den nya satsningen sjösattes. Nya möjligheter som inte helhjärtat 

välkomnades av dem med intresse och engagemang i tidigare satsningar  

• visa hur människor med mandat att rama in berättelsen om 

skolutveckling, de jag kallade regissörer av skolutvecklingsarbetet, med 

”hemvist” i dessa skilda satsningar för en kamp om vems rättigheter 

som ska gälla för skolutvecklingsarbetet. Denna kamp förs såväl inom 

som mellan organisationens olika arenor 

 

Men också den kontext, den arena där den specifika utvecklingsidén formuleras 

samt relationerna mellan denna arena och den lokala praktiken har betydelse för 

dess genomförande. Förutom att två tidigare satsningar med utgångspunkt i 
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samma teoretiska perspektiv som PBS bidrog till en förvirring vid iscensättning 

och genomförande av PBS, bidrog det förhållande att PBS till en början kom 

att iscensättas utefter två något olika spår till ytterligare komplexitet.   
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 KAPITEL 6. 

 

FRÅN DIALOG OCH LÄRANDE TILL KONTROLL? 

Berättelser från Bergnäs 

 

Det här kapitlet handlar om de intervjuades berättelser om erfarenheter av en 

bristande överensstämmelse mellan förvaltningen i Bergnäs val av 

skolutvecklingsmodell och den problembaserade skolutvecklingsmodellen – 

PBS.  

 

Kapitlet inleds med en redogörelse av hur upprinnelsen till PBS-samarbetet 

presenteras av förvaltningschefen Birgitta, samt i några dokument för 

skolutvecklingsarbetet i kommunen. Detta följs av berättelser om tolkningar av 

PBS inom respektive arena och vilka konsekvenser det fått för PBS-arbetet. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur de strategier och positioner som 

upprättats för skolutvecklingsarbetet erfarits och hanterats inom dessa olika 

arenor.  

 

Hur det började  

 

Bergnäs skolutvecklingshistoria under 2000-talet finns skildrad i två av de 

skrivna dokument jag har tagit del av. En kortfattad beskrivning återfinns i 

Kvalitetsredovisningen för år 2005 och en utförlig redogörelse i 

avrapporteringen av samarbetet med Myndigheten för skolutveckling som 

kallades för utvecklingsdialogen, den satsning som föregick samarbetet med 

Karlstads universitet, PBS. I sistnämnda rapport beskrivs upprinnelsen till 

förvaltningens arbete med skolutveckling. Ett arbete som initierades av 

förvaltningschefen, Birgitta, då hon som nytillträdd i början av 2000-talet 

identifierat ett behov av att påbörja ett kvalitetsarbete som dittills varit eftersatt. 

En modell för detta kvalitetsarbete, den så kallade Demings cirkel påbörjades 

under 2001 och bestod dels av att det utbildades vad som skulle kunna kallas 

förändringsagenter i skolornas arbetslag. Kvalitetsarbetet bestod dessutom av 

att personalen på skolorna metodiskt fick lära sig att arbeta mot mätbara och 

tidssatta mål i den egna verksamheten. I rapporten beskrivs också att rektorerna 

var aktiva och drivande i detta arbete. Förutom detta innebar dialogarbetet 
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också att lokala skolplaner upprättades, likaså åtgärdsplaner som innefattade 

frågor kring såväl elevernas som personalens psykosociala arbetsmiljö som 

elevernas kunskapsutveckling.  

 

I rapporten beskrivs syftet med förvaltningens medverkan i PBS-samarbetet 

som en fortsättning på utvecklingsdialogarbetets arbete mot måluppfyllelse. 

Utifrån tidigare upplevda problem och spänningar mellan deltagande och icke 

deltagande skolor i ”dialogen” beskrivs att PBS-arbetet istället startade i 

samarbetets tecken, det vill säga att alla kommunens skolor skulle medverka. (I 

utvecklingsdialogen medverkade fyra av kommunens nio skolor). Just denna 

anledning nämner inte förvaltningschefen, Birgitta under vårt samtal. Däremot 

säger hon då vi i intervjun talar om hur PBS-arbetet skall fortsätta i kommunen 

efter att det officiellt avslutas, att de inför iscensättningen av PBS tog ett 

dogmatiskt beslut i ledningsgruppen om att alla skolor i kommunen skulle 

medverka. Inför en eventuell fortsättning säger Birgitta att de nu istället ska låta 

varje enskild skola få besluta hur denna fortsättning ska se ut. Hon berättar 

också att hon och rektorerna av en slump vid en rektorskonferens förlagd vid 

en anläggning i kommunen träffade Hans-Åke Scherp, initiativtagare till PBS-

samarbetet, och bad honom om hjälp att komma vidare i sitt 

skolutvecklingsarbete. Ett sammanträffande som ledde till att Bergnäs kommun 

ansökte om att få delta i PBS efter att arbetet med utvecklingsdialogen avslutats.  

 

Skolutvecklingshistorien så som den skildras i ovan beskrivna dokument visar 

hur skolorna i Bergnäs hade påbörjat ett utvecklingsarbete och hur PBS-

samarbetet sågs som en lämplig fortsättning på detta arbete. Nedan går jag 

vidare och beskriver med hjälp av styrdokumenten och förvaltningschefens 

berättelse hur organisationsberättelsen i Bergnäs tar form. Detta följs av 

berättelser om detta från skolarenan. 

 

Dialog inom en hierarkisk ram – berättelser från 

förvaltningsarenan  

 

När Birgitta under vår intervju talar om PBS-arbetet säger hon att hon ser det 

som ”fritänk under ordnade former”. Med fritänk säger hon att hon menar att 

det är avsaknaden av ideal som är skönt i PBS. Hon säger så här:  
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Man behöver inte ta ställning så i PBS:en, för eller emot den ena pedagogiska 
svängningen kontra den andra utan här pratar vi om meningsfullhet och 

lärdomar och sånt och var det kommit ifrån det är mindre viktigt. Vi behöver 

inte välja bort eller till och det tycker jag är skönt för det har skolan haft alldeles 

för mycket under dom år jag har jobbat här: ”det är modernt just nu” (FCK2).  

 

Hon fortsätter att säga att det lätt blir trender som man måste vara för eller 

emot och att det är någon förgrundsfigur som står som en ”frälsarfigur”, något 

de är så befriade ifrån när de pratar om PBS. Nu säger hon,  

 
kan man använda hela det pedagogiska spektrat, hela metodiska spektrat. Det är 
inte fult att prata metod, egentligen är ingenting fult i PBS utan det ger ett djup 

om du kan granska lärdomar (…) Det är legitimt och du kan sortera in det i nån 

slags kunskapsbildningsprocess (FCK2).   

 

Från ledningshåll säger Birgitta att de inte velat styra hur skolorna väljer att 

arbeta med PBS. Ibland säger hon, används PBS mera som kollegahandledning 

i arbetslaget och ibland i mera pedagogiska frågor. 

 

När Birgitta beskriver vad PBS-arbetet har inneburit i hennes arbete 

tillsammans med rektorerna säger hon att de pratar mycket mera vardag idag i 

jämförelse med vad de gjorde tidigare. Hon berättar också att samtalen i 

rektorsgruppen har blivit mera reflekterande och att de har blivit mera tillåtande 

mot varandra när det gäller att ha olika uppfattningar och perspektiv och att 

hon också inkluderar sig själv i denna utveckling. Hon säger så här: 

 
Det är som att det har byggts in i oss allihop när vi pratar. Vi pratar alltså 
reflekterande: ”vad har vi lärt oss?” Misstag är inga misstag, det är lärdomar. 

Det har blivit inbyggt (FCK2).  

 

Hon säger att det från början kändes som att modellen var viktig, att ”de skötte 

sig” i de lärande samtalen, att strukturen blev prioriterad, en erfarenhet som 

hon delar med andra intervjuade i Bergnäs såväl som i de andra kommunerna. 

Nu däremot säger hon, känns det som att innehållet är det viktiga. Hennes 

strategi för att ge legitimitet åt PBS-arbetet har varit att vid varje 

rektorskonferens ha PBS som en punkt på dagordningen, under vilken antingen 

hon vill höra hur arbetet går eller så tar Stina, rektor i Myrom och som är den 

som samordnar PBS i kommunen, eller någon av de andra upp något under den 

punkten som de vill berätta om. Men förhållningssättet i PBS gäller de flesta 

möten säger Birgitta, inte bara i rektorsgruppen och hon berättar om ett projekt 
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som kommunen planerar tillsammans med en annan kommun och hur de då 

använder sig av det lärande samtalet och de lärdomar de på olika sätt fångat upp 

ute i verksamheten. ”Det blir med oss (…) vi tycks ha hittat en kod” säger hon 

och exemplifierar med att när hon till exempel pratar spårutveckling med en av 

rektorerna så tror hon att de faktiskt förstår varandra.  

 

När det gäller hur fortsättningen av förvaltningens skolutvecklingsarbete och 

samarbetet med Karlstads universitet ska se ut efter att det officiellt avslutas 

säger Birgitta så här (när intervjun genomfördes var det cirka ett år kvar): 

 
Vi får ju inte tänka att nu är PBS:en slut för då blir jag rädd, vi ska inte ha ett 

gravöl nästa år. Däremot så vill jag ha kloka och förståndiga samtal om hur vi 

går vidare och vilka skolor ska ha det. Och lägga ner det här med allmänt påbud 
av förändringspersoner, alltså, vi ska inte hålla på nåt mer med den biten 

(FCK2). 

 

Med uttrycket ”allmänt påbud av förändringspersoner” avser Birgitta den 

lärledarutbildning som bedrivits i kommunen som ett led i PBS-samarbetet. Ett 

arbete de alltså inte kommer att fortsätta med.  

 

När det gäller de skrivna dokument som tagits fram, verksamhetsberättelser och 

kvalitetsredovisningar, så säger Birgitta att formen på dessa kanske inte kommer 

att se så annorlunda ut i och med PBS-samarbetet, däremot säger hon, kommer 

innehållet mera avspegla skolornas diskussioner kring de områden de arbetar 

med. Hon säger också att kvalitetsredovisningen inte ska bli en 

”bokhylleprodukt”, det vill säga något som skrivs för att tillfredsställa någon 

annan och därför kommer att ställas i en hylla för att aldrig användas, utan att 

den kommer att bygga på det som kommer underifrån. 

 

När jag övergår till att läsa två av kommunens kvalitetsredovisningar, för åren 

2005 och 2007, skrivs PBS fram som ett målområde i redovisningen för 2005. I 

2007-års redovisning finns inte samarbetet upptaget. Däremot beskrivs i texten 

förändringar under året som fått såväl ekonomiska som pedagogiska 

konsekvenser: 

 
Efter avslutat verksamhetsår 2007 framtonar bilden av ett förändringens år, 

med förändringar, som på flera sätt fått pedagogiska och ekonomiska 
konsekvenser. Den tidigare fokuseringen på lärprocessen (som jag tolkar som 

PBS-arbetet, min anm.) har fått ge efter för ett mer direkt mål- och resultatinriktat 
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arbete, där betoning på kunskaper, uppföljningar samt ökad kontroll på ett 
annat sätt än tidigare lyfts fram (Kvalitetsredovisning 2007 s. 7).  

 

Ett tidigare fokus på lärprocesser har alltså fått ge efter för ett mer direkt mål- 

och resultatinriktat arbete.52 När jag jämför de två kvalitetsredovisningarna 

framgår också, förutom att en tidigare betoning på lärprocesser har fått ge vika, 

en förändring i termer av vad jag tolkar som en skärpning av mål- och 

resultatstyrningsmodellen. Modellen beskrivs så här:   

 
I enlighet med nedanstående målstyrningssystem ska varje organisationsnivå 

uppfatta målen på den högre nivån som krav riktat till den lägre nivån. Varje 
nivå prioriterar kraven och sätter mål för att uppfylla de prioriterade kraven 

(Kvalitetsredovisning 2007. s. 21). 

 

De skilda nivåer som avses preciseras enligt följande:  

 
Nivå stat: skollag, läroplaner (Lpf 94, Lpo 94, Lpfö 98), kursplaner,  
programmål, förordningar, författningar och föreskrifter.  

Nivå kommun: skolplan, nämndens verksamhetsplan, nämndens  

prioriterade mål och strategier för skolan.  

Nivå förvaltning: ledningsdeklaration, verksamhetsplan 2007-2009.  
Nivå organisation: rektorsområde, skola, förskola: lokal arbetsplan.  

Nivå grupp: arbetsgrupper med egna mål och planer.  

Nivå individ: individuella mål utifrån gruppens mål (Kvalitetsredovisning 2007 s. 22). 

 

Inbyggt i denna målstyrningsidé ligger att processen i sig leder till kontinuerlig 

förbättring, men förutom ovan beskrivna mål- och resultatstyrningsmodell 

beskrivs också en kvalitetssäkringsmodell, en så kallad kvalitetscirkel baserad på 

fyra begrepp ”planera – genomföra – utvärdera – förbättra” som allt 

utvecklingsarbetet skall bedrivas utifrån.53 Ansvaret för detta kontinuerliga 

förbättringsarbete beskrivs i dokumentet delas av alla i alla 

verksamhetsområden, men det åligger rektor att se till att alla arbetar enligt 

denna princip.54 Under rubriken ”Metod och upplägg” (Kvalitetsredovisning 

2005 s.5) går det också att följa hur förändringsarbete i en decentraliserad, 

målstyrd organisation antas komma till stånd: ledningsgruppen bestående av 

förvaltningschef samt rektorer har tagit fram ett antal prioriterade 

                                                 
52 Mål- och resultatstyrning är den styrningsform som tillämpas generellt i svensk skola sedan slutet 
av 1990-talet, därvidlag är inte styrningsmodellen i Bergnäs unik. Skillnaderna förvaltningarna 
emellan där intervjuer har genomförts ligger i hur denna modell lokalt konstrueras och tillämpas.  
53 Denna modell är en del av ett annat koncept som kallas total kvalitetsledning - TQM och kallas då 
Demings cirkel (Røvik 1998). 
54 Denna form av delaktighetsperspektiv går även det att knyta till konceptet TQM (Røvik 1998). 
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utvecklingsområden som sedan synliggjorts och implementerats i 

verksamheten. 

 

En första glimt av organisationsberättelsen i Bergnäs  

 

När jag lyssnar till det Birgitta berättar under vår intervju hör jag till en början 

inte den betoning på mål- och resultatstyrningsmodellen som skrivs fram i de 

officiella dokumenten. Det Birgitta talar om handlar mera om vad PBS-arbetet 

inneburit för henne själv och för hennes samarbete med rektorerna och för de 

enskilda skolorna. PBS förefaller utifrån det Birgitta säger handla om det 

lärande samtalet i större utsträckning än att det också kan tolkas som en 

styrmodell för en verksamhet. Efterhand hör jag dock att den skrivna 

organisationsberättelsen, den officiella bilden som visas upp för en eventuell 

betraktare, går att återfinna även i det Birgitta berättar. Detta utvecklas nedan. 

 

I den skrivna organisationsberättelsen framträder alltså en lite annan intrig än 

den jag till en början hör att Birgitta för fram. Intrigen i organisationsberättelsen 

handlar om en väg till måluppfyllelse genom en betoning på hierarkisk ordning 

och ett starkt ledarskap. Vid en jämförelse mellan dokumenten över tid 

framträder också en förändring: från att ha handlat om såväl mål och resultat 

som lärprocesser i verksamheten till att enbart handla om mål, resultat, ökade 

krav och kontroll. I termer av en organisationsberättelses funktion att även 

utmana och förändra dess bild av sig själv kan den här förändringen beskrivas 

som en förändring i enlighet med den rådande utbildningspolitiska diskurs som 

på likande sätt betonar ökad kontroll som en väg till måluppfyllelse och goda 

resultat.  

 

Den här under PBS-arbetets gång från förvaltningsarenan ökade betoningen på 

en striktare tillämpning av mål- och resultatstyrningsmodellen skulle visa sig få 

betydelse för hur PBS kom att erfaras och genomföras. Detta beskrivs nedan.    

 

PBS eller inte PBS, det är frågan – berättelser från 

rektorsarenan  

 

När jag övergår till att lyssna till det rektorerna berättar om framträder en bild 

som inte har så mycket gemensamt, varken med det Birgitta, förvaltningschefen 

berättar eller det som skrivs fram i organisationsberättelsen. I organisations-
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berättelsen beskrivs kvalitetsarbetet i termer av från förvaltningsarenan 

utformade målområden som skolorna åläggs arbeta med. Birgitta säger att 

kvalitetsredovisningarna sedan ska bygga på det som kommer underifrån, det 

vill säga den ska avspegla skolornas arbete med dessa målområden. Men frågan 

rektorerna ställer sig är i hur stor utsträckning det verkligen är ett 

underifrånperspektiv när de frågor som Birgitta säger att skolorna driver inte 

kommer från dem själva utan är bestämda uppifrån? Om de på skolan verkligen 

drev och han hade fria händer skulle det vara annorlunda, säger Bo, som är 

rektor för 1-9-skolan i Hög. Nu säger han, kan han inte utforma en arbetsplan 

till exempel, så att det bara blir PBS, för de lever i en kommun där 

förvaltningen utformar målområden som de ger skolorna att arbeta med. 

Högstadiets arbetslag i Hög berättar också om kvalitetsredovisningen och hur 

de har tagit fram ett utvärderingsmaterial som de inte kan använda i 

redovisningen, eftersom de områden de tagit fram inte överensstämmer med de 

uppifrån fastställda målområdena.  

 

Bo berättar vidare under vår intervju att han ser PBS som en hel filosofi, vilket 

ställer till problem för honom vad gäller att bedriva ett PBS-arbete värt namnet. 

Han säger att han visserligen har fått tips från de andra rektorerna att man till 

exempel kan betrakta de av förvaltningen formulerade målområdena som 

problemområden/lärområden, men säger Bo, dessa ska ju i ett PBS-perspektiv 

komma från skolorna själva. Han säger att kvalitetsredovisningen nu blir ett 

slags både och eller varken eller. Den ökade insikten som han säger sig ha fått 

genom PBS blir inte till någon nytta, eftersom det endast blir det lärande 

samtalet som blir kvar, som ett verktyg, även om han också på samma sätt som 

alla andra i positiva ordalag berättar om effekter inom skolarenan av dessa 

lärande samtal.  

 

Karin är biträdande rektor i Myrom och hon berättar att rektorsgruppen vid ett 

tillfälle diskuterade utformningen av kvalitetsredovisningen ur ett PBS-

perspektiv tillsammans med Hans-Åke Scherp, som förutom att han är PBS-

samarbetets initiativtagare också var en av två PBS-medarbetare som 

genomförde utbildningsinsatser i Bergnäs de första åren. Birgitta, 

förvaltningschefen säger Karin, var dock inte beredd att överge statistikdelen i 

redovisningen så de bestämde att lägga till en PBS-del men säger hon, den har 

blivit väldigt liten.  
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Andra rektorer väljer att inte kapitulera riktigt så hårt som Bo inför 

förvaltningschefens vägval. Stina är rektor för en av kommunens F-9-skolor i 

Myrom och hon är även ansvarig för att samordna PBS i kommunen. Hon 

berättar att det lärande samtalet har inneburit att det har blivit en 

klimatförändring i arbetslagen. Hon säger också att de nu på skolorna i det 

område hon ansvarar för, efter förändringar från deras första sätt att lägga upp 

arbetet, har fått en röd tråd från förskolan till nian i de lärgrupper som bedrivs i 

de olika ämnena. De har genom det här sättet att arbeta fått en förståelse för 

varandras arbete med de olika åldersgrupperna säger hon, där de försöker och 

också lyckas hitta en samsyn för barns utvecklings och lärande. Detta sätt att 

beskriva effekterna av PBS-arbetet på de enskilda skolorna överensstämmer 

också med hur andra, både här i Bergnäs och i de andra två studerade 

kommunerna, berättar om dessa effekter.  

 

Ett generellt mönster som framträder i intervjuerna här i Bergnäs är också att 

samtalsformen lärande samtal berättas har lett till att många har lärt sig att 

lyssna bättre till varandra och att delaktigheten på så sätt ökar och att det blivit 

ett öppnare klimat i arbetslagen/på skolan. Huruvida det enbart är PBS som lett 

till en ökad öppenhet är dock osäker för också några fram. Samtalskvaliteten 

säger de också har ökat, en skillnad i berättelserna är dock om man anser att det 

krävs en viss trygghet i en grupp för att det lärande samtalet ska fungera eller 

om samtalsformen i sig kan leda till ett bättre klimat. Lärande samtal och andra 

verktyg i PBS berättas också om att det används i många olika sammanhang, i 

arbetslagen och i arbetsgrupper i såväl pedagogiska frågor som i frågor av mera 

kollegahandledningsart. Några berättar också att de använder till exempel 

föreställningsskartan i en del elevgrupper. Dessutom berättas det om att PBS 

har inneburit ett ökat samarbete över ämnesgränserna. Att såväl lärare som 

rektorer är utbildade lärledare innebär också att de får en gemensam plattform.  

 

Ytterligare en effekt som de intervjuade berättar om handlar om att de, genom 

att arbeta PBS-inriktat, i det förståelsefördjupade lärområdesarbetet, mera ”går 

på djupet”. Olle, biträdande rektor i Rensta, gör dessutom en ekonomisk 

koppling till detta sätt att arbeta när han säger att medarbetarna genom detta 

mera fördjupade arbetssätt inte ropar efter mer resurser, vilket var vanligare 

tidigare.  

 

Men Stina berättar också att det i PBS-arbetet ”finns svårigheter uppåt” och 

hon säger att hon tror att skolledarna och förvaltningschefen inte har samma 
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förståelse av vad PBS är och att det är en ”jättestor knut”. När jag lyssnar till 

vad de andra rektorerna berättar visar det sig att Stinas föreställning 

överensstämmer med deras berättelser. Alla rektorer säger, i varierande 

omfattning och i varierande ordalydelser, att tolkningarna av PBS skiljer sig åt 

mellan förvaltningschefen och dem själva. Stina berättar att det finns en 

ledningsgrupp bestående av förvaltningschefen, rektorerna och de biträdande 

rektorerna. När de biträdande rektorerna är med, vilket är två gånger per 

termin, utgörs gruppen av fjorton personer. Stina säger att de är jättemycket 

information som då ska gås igenom och att de aldrig ”kan tänka högt med 

varandra”. Det vill säga att det inte förs lärande samtal i enlighet med det 

problembaserade perspektivet runt det bordet så som hon och andra rektorer 

skulle önska.  

 

De här erfarenheterna av att PBS-arbetet är något som endast sker inom 

skolarenan och inte inom rektors- och förvaltningsarenan berättar alltså alla 

rektorer om. Deras geografiska belägenhet, att det är långa avstånd mellan 

skolorna och skolområdena, innebär också att de som rektorer träffas sällan och 

Stina säger att hon känner att det blir mycket ensamarbete. Själv känner hon sig 

ensam i sin uppfattning att det till exempel inte är några problem att arbeta med 

de nya allmänna råden för betyg och bedömning ur ett PBS-perspektiv, men 

eftersom de inte har ett gemensamt forum för att lyfta dessa frågor har hon 

heller inte talat med de andra rektorerna om det. Hon säger så här: 

 
Vissa grejer som vi … alltså, här är läroplanen och det finns kanske vissa grejer 

som vi gör automatiskt, men det finns massor med grejer i våra läroplaner och 

styrdokument som vi inte riktigt har tagit tag i. Kan man ta tag i det från ett 

PBS-perspektiv? Kan man ta tag i de här grejerna som man ska göra … kan 
man titta på jämställdheten i förskolan utifrån ett sånt sätt att se det? Kan man 

titta på det här med IUP på ett problembaserat (…)? Alltså, så ser jag det och 

ser man det så: ”Ja, det är ett förhållningssätt”, så blir det inte: ”Oj, ska vi göra 

det också!?” (R1.1K2) 

 

Flera av rektorerna berättar att de har träffats någon gång utan 

förvaltningschefen men att det är svårt att få tid till det. Dilemmat är inte heller 

att rektorerna inte kan föra ett lärande samtal tillsammans säger Stina. 

Problemet är att de egentligen inte har befogenhet att sammankalla till ett 

sådant möte. Men de har ändå påbörjat något tillsamman med PBS-

medarbetaren och de ska tala om fortsättningen för detta nästa gång de träffas. 
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Eftersom förvaltningschefen inte driver utvecklingsfrågor utifrån ett PBS-

perspektiv säger Stina, så blir det att rektorerna var och en får driva det själva.  

 

Men i berättelserna från både rektorer och lärare, hörs också ett större 

ledarfokus än vad Stina ger uttryck för. Bodil, som är biträdande rektor på 

högstadiet i Byn säger att problemet för dem i sin grupp bestående av tre 

biträdande rektorer med att de inte arbetar ur ett PBS-perspektiv beror på att de 

inte haft någon ledare som talat om för dem att de måste det. De tre biträdande 

rektorerna uppmärksammar också under intervjun att lärarna verkar resonera på 

samma sätt när det gäller för dem att självständigt bedriva PBS-arbete, vilket de 

enligt Lotta, Lena och Bodil inte riktigt klarar av, då de hela tiden efterfrågar ett 

tydligare ledarskap från dem som rektorer. De fnissar lite när vi samtalar om 

detta, att de som rektorer är kritiska till den bristande självständigheten hos 

pedagogerna, samtidigt som de själva efterlyser ett tydligare PBS-ledarskap från 

sin rektor och även från förvaltningschefen.   

 

Lotta berättar också om liknande erfarenheter av olika tolkningar av PBS i 

rektorsgruppen respektive förvaltningen. Hon säger att de på grund av dessa 

olika tolkningar hela tiden ”hoppar mellan olika sätt att tänka” vilket gör arbetet 

svårt. Hon säger att det krävs så mycket tid gentemot verksamheten att tänka på 

”hur ska jag göra det här nu då, ur ett PBS-perspektiv”? eftersom den 

övergripande kvalitetsmodellen, Demings cirkel, utgår ifrån ett helt annat 

perspektiv på kvalitetsstyrning än PBS-perspektivet. En rektor, Bo, uttrycker 

detta så här:  

 
Det skulle vara oerhört betydelsefullt (…) om förvaltningen gick före och 

inspirerade oss till att följa after, istället för att dom bromsar nu och gör 
tvärtemot och vi får inspirera oss själva att göra det vi kan. Det är klart det vore 

(R4K2).  

 

En första glimt av en motberättelse  

 

Även om det i rektorsgruppen finns något olika föreställningar av vad PBS är 

och innebär hörs en tydlig motberättelse till organisationsberättelsen i det 

rektorerna säger. Den här motberättelsen handlar om att PBS-arbetet innehåller 

fler dimensioner än bara det lärande samtalet. Dimensioner som genom sina 

utgångspunkter i ett underifrånperspektiv på skolutveckling inte 

överensstämmer med den strikt tolkade målstyrningsmodellen som skrivs fram i 
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organisationsberättelsen. Att rektorernas tolkningar av PBS på detta sätt 

krockar med organisationsberättelsen har lett till en viss resignation hos 

rektorerna vad gäller PBS-arbetets alla dimensioner. Även om de på de enskilda 

skolorna arbetar med lärområden i varierande omfattning och använder sig av 

det lärande samtalet i arbetslag och andra gruppkonstellationer och också 

upplever det arbetet som positivt.  

 

Rektorernas berättelser om vad ett PBS-arbete skulle kunna innebära för dem 

själva krockar även med deras förvaltningschefs då de berättar om en avsaknad 

av goda lärmiljöer för dem som rektorer. Stina, rektor i Myrom, uttrycker ju till 

exempel detta genom att säga att de på rektorsmötena ”inte kan tänka högt med 

varandra”. Även om Birgitta, förvaltningschefen, själv säger att de i 

ledningsgruppen, som består av henne själv och rektorerna, pratar mycket mera 

vardag idag i jämförelse med tidigare och att deras samtal har blivit mera 

reflekterande och tillåtande efterlyser ändå rektorerna att de själva fick ett mera 

lärande ledarskap och att det skapades goda lärmiljöer även för dem. Så som 

flera av dem berättar att de i sin tur försöker göra för medarbetarna på sina 

respektive skolenheter.  

 

Den här i varierande omfattning resignationen som hörs i rektorernas 

berättelser är hörbar även i det lärarnas pratar om. Om dessa lärarberättelser 

handlar nedanstående avsnitts två teman, ett som handlar om en avsaknad av 

stöd från ledningen vad gäller PBS-arbetet och ett där stödet finns och 

uppskattas.   

 

Var är rektor? – berättelser från lärararenan  

 

De rektorsspecifika strategierna hörs alltså väl i det lärarna berättar. I det 

intervjuade arbetslaget i Hög (7-9)  talar de om känslor av besvikelse och att ett 

så här stort projekt har ”förfuskats” i kommunen. Så här säger Birger:   

 
Om hela PBS hade syftat till att bara ge oss det här verktyget att greppa tag i 

problem (det lärande samtalet, min anm.), då har det ju varit enormt mycket i 

onödan så att säga. Nu har vi lyckats vaska ut några guldkorn i det här stora 
projektet, men för det blir ju inte projektet mer lyckat för det. Alla vindar som 

har blåst genom skolan i alla år, jag har bara jobbat i trettio år, har man ju alltid 

fått nått guldkorn ur varje tendens och varje blåst som har kommit. Herregud, 

vi är väl tänkande människor får jag hoppas och visst förändras man, men PBS 
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har ju inte alls blivit den genomgripande förändring som jag trodde från början 
(AL4K2). 

 

De säger samfällt i arbetslaget att de känner sig lurade vad gäller PBS men också 

att de tidigt fick veta från skolledningen att det inte var så viktigt med det här 

arbetet. Så varför säger de, ska vi anstränga oss när det bara är halvhjärtat. 

Birger igen: 

 
Här har kommunen hoppat på en häftig grej, skolutveckling, och det gör vi och 
så fick man chansen och så har man helt plötsligt upptäckt vad det har börjat 

innebära och så fick man kalla fötter alltså, så tror jag att det är (AL4K2).  

 

Birger säger att han tidigt tänkte att det kanske var för ”farligt” att låta initiativet 

till skolutveckling komma underifrån. Tommy berättar också om hur han 

förstod PBS från början: att det äntligen kom något som kändes jordnära och 

som tog vardagen på allvar och det kändes ju bra. Flera av lärarna berättar 

också hur de i början åkte på nätverksträffar och arbetade på olika sätt med 

PBS i arbetslaget. Men nu säger Tommy, är han besviken för han tror 

egentligen att PBS är himla bra. De i arbetslaget som utbildats till lärledare säger 

också att de lärt sig mycket och använder också verktygen i olika situationer. 

Men det lönar sig inte när de inte får stödet uppifrån säger Tommy och med 

uppifrån menar han såväl förvaltningschefen som rektor, Bo. Birger säger att de 

krystar fram saker för att passa i de mallar de får från förvaltningsarenan. Ibland 

säger han, kan de se att Bo har distans till direktiven från förvaltningen då han 

när han genomdriver dem ibland visar att han tycker att dessa är ”knäppa”, 

vilket är en viss tröst säger Birger, men det förändrar ju inte deras arbetssätt.  

 

I det intervjuade arbetslaget på högstadiet i Rensta säger också några av lärarna 

att en anledning till att PBS-arbetet avstannar, så som de berättar att det har 

gjort hos dem, är att de inte har några skolledare som stödjer dem i arbetet. 

Liknande erfarenheter av frånvarande rektorer vad gäller PBS talar det 

intervjuade arbetslaget (3-5) i Byn om. Det stannade upp någonstans säger de, 

för att skolledningen inte var med i jobbet alls. De här lärarna säger att de hade 

önskat att rektorerna skulle ha fångat upp det och drivit det tillsammans med 

dem, men de har haft sina träffar och lärledarna har haft sina träffar. Det känns 

som om de har spretat åt olika håll säger de och det är synd. De berättar att de 

lämnat förslag till sina rektorer på vad de skulle kunna arbeta med men att det 

på något sätt tappats bort på vägen. De berättar också att de vid tiden för PBS 

iscensättning inte samtalade om allas olika förståelse av vad de skulle göra i 
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lärgrupperna egentligen och vad det skulle leda till. Vilket jag tolkar i termer av 

att de önskar att en arena för samkonstruktion hade upprättats inför 

iscensättningen av PBS.  

 

Lärarna säger överlag att de önskar att det var mer ”driv” i utvecklingsarbetet, 

att hela skolan arbetade mot ett gemensamt mål och att det behövs att någon 

driver på i det arbetet. Läraren i 4-6:ans arbetslag i Byn säger på liknande sätt att 

ansvaret för att PBS-arbetet ska komma igång igen nog ligger hos lärledarna 

och de biträdande rektorerna och rektor. Hon säger också att det behövs att 

ledningen säger till dem att: sätt er ner nu och gör det här, ”vi är inte mer än 

människor” säger hon ”vi är ju som ungarna” (L2.1K2). 

 

Nu är det mer kvalitetsprat – fler lärarberättelser  

 

I det intervjuade arbetslagen (F-2 och 3-5) på skolan i Myrom berättar lärarna 

andra, mera positiva berättelser om PBS-arbetet. De säger att andra projekt de 

arbetat med ofta har haft för dålig vardagsförankring eller varit för komplicerat 

för att ”användas på golvet”. För dåliga resurser och för lite tid anges också 

som skäl till att annat de arbetat med inte fungerat och därför avstannat/glömts 

bort. Som exempel nämner de den kvalitetsmodell de arbetade med tidigare 

som också beskrivs i rapporten från utvecklingsdialogarbetet (Demings cirkel) 

och som enligt Mikael i arbetslaget F-2 säger blev ”väldigt tungrott och knäppt” 

(AL1.2K2). Med PBS är det skillnad säger de. Så här säger Agnes, lärare för 

åldrarna 3-5: 

 
PBS eller lärande samtal ingår ju på nåt sätt i vårt tänk idag. Det har ju 

planterats, det tar ingen tid från annan tid utan det är ju … liksom inbakat eller 

vad man ska säga. Det är det där också som gör att det har stannat, vi har frukt 

av det och det är inget som tar, det är inget annat som måste till utan det … 
(AL1.1K2) 

 

Malin i samma arbetslag säger att hon hoppas att det nu inte kommer något 

annat projekt, till exempel inlärningsstilar, som de ska hålla på med i fyra år 

utan att de kommer att ha kvar PBS, att de får lite kött på benen istället för att 

rusa in i något annat. Eller säger hon, så får de angripa det som kommer ur ett 

PBS-perspektiv, en strategi som flera såväl rektorer som lärare har valt.  

 



130 
 

De intervjuade lärarna i Myrom berättar också att de har mera ”kvalitetsprat” 

nu. Så här säger två av lärarna i det intervjuade arbetslaget 3-5:  

 
Josefin: Pratar vi mer med varandra nu, jag funderar på det, än för några år 

sedan?           

Agnes: Jag tror att vi har lite mer kvalitetsprat, vi kanske pratade då också: prat, 

prat, prat, prat. Nu är det mer kvalitetsprat och det är ju det som är viktigt 
(AL1.1K2). 

 

Lärarna i det här laget säger att PBS inte känns som en pålaga utan mer som 

något de kan använda i sin vardag och har nytta av. Genom det lärande samtalet 

har de blivit mer fokuserade och att de också ser att det leder till resultat. 

”Kvalitetspratet” innebär att både till sig själv och till andra ställa frågan: 

”varför gör jag som jag gör”, istället för att bara göra saker på rutin, vilket känns 

proffsigt säger de. Mikael i arbetslag F-2, också i Myrom, säger att det lärande 

samtalet har gett oväntade svar på frågorna de ställer. Det känns väldigt 

kompetent och proffsigt att föra en diskussion enligt en mall mot ett 

strävansmål säger han. Antingen på hela skolan eller att de ska lösa ett problem 

på matten eller att det är skor i hela hallen. Genom det lärande samtalet, säger 

Mikael kanske de hittar ett svar på en helt annan nivå än de hade trott att det 

skulle finnas. De kan ju säga till ungarna att plocka upp skorna i hallen säger 

han, men i ett lärande samtal kanske de kommer till en helt annan slutsats och 

det är väldigt spännande och för honom är det väldigt djuplodande. Enligt 

Mikael har PBS-arbetet inneburit en fördjupning kring både praktiska och 

pedagogiska problem. Det är ett redskap som hjälper en att prioritera och sovra 

säger han, som gör att de nu prioriterar ”rätt saker”. Likaså har diskussionerna 

blivit mer konkreta istället för flummiga som de enligt honom var tidigare.  

 

På gymnasiet i Byn, Rogeneskolan, intervjuade jag en grupp lärledare som utgör 

skolans utvecklingsgrupp och de berättar också om hur deras rektor verkligen 

pushar för att lärarna måste hålla på med skolutveckling. En strategi för detta 

har varit att på skolan bilda en skolutvecklingsgrupp bestående av lärledare och 

rektor och/eller biträdande rektor vilket innebär att den gruppen i och med 

rektors medverkan också blir beslutsför, vilket de ser som en styrka. De berättar 

att lärledarens funktion är att driva utvecklingsarbetet i stort på skolan, genom 

att fånga upp frågor och områden från sina arbetslag samt att organisera det 

fortsatta arbetet. Men säger de, trots att rektor sitter med i skolutvecklings-

gruppen får skolledningen bara för att det lärande samtalet är ett bra forum för 

att få frågor av olika slag belysta inte komma in med så mycket kringuppgifter 
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som exempelvis miljöfrågor. De berättar också att de, för att undvika 

positioneringar på skolan, också har en annan strategi som inneburit att de tagit 

bort beteckningen PBS. Då PBS är problembaserat säger de, fokuserar de 

problemen de väljer att arbeta med, till exempel den nya gymnasiereformen, i 

stället för att fokusera metoden.  

 

 

I ovanstående avsnitt har jag velat visa hur skillnaderna mellan organisations-

berättelsen och dess motberättelser ger sig till känna. En skillnad som ligger i att 

lärares och skolledares å ena sidan konstruktion av PBS och förvaltningschefens 

å den andra inte överensstämmer med varandra. Enligt rektorer och lärare kom 

den här skillnaden att innebära att skolutvecklingsarbetet inte har bedrivits i den 

utsträckning och på de sätt som de hade förhoppningar om då PBS-arbetet 

iscensattes. Det finns dock en variation mellan respektive rektors berättelse 

avseende hur de erfar såväl grad av inkompatibilitet emellan PBS och den lokala 

konstruktionen av mål- och resultatstyrningsmodellen och hur de väljer att låta 

detta påverka det egna PBS-arbetet på enheten. Alla de intervjuade rektorerna 

berättar dock att denna inkompatibilitet föreligger. Men hur de var och en väljer 

att hantera detta varierar alltså, vilket också återspeglas i det lärarna berättar. 

Alla erfar till exempel inte en inkompatibilitet mellan kvalitetsmodellen 

Demings cirkel och PBS. När denna inkompatibilitet inte erfars alternativ när 

man har positiva erfarenheter av målformuleringsarbete enlig Demings 

cirkelmodell kan snarare PBS upplevas som ett hot.  

 

Det finns alltså en överensstämmelse mellan rektorsstrategi i förhållande till 

föreställningar och ageranden avseende PBS inom förvaltningsarenan och vad 

lärarna berättar om avseende PBS. De arbetslag som arbetar med rektorer som 

valt att driva PBS-arbetet trots beskrivna ”svårigheter uppåt” berättar också 

andra, mera positiva berättelser om PBS-arbetet än de som arbetar med rektorer 

som i högre grad valt bort PBS-arbetet just för att de erfarit svårigheter att få 

stöd från skolledningen.  

 

Den betoning av ett starkt ledarskap som kommer till uttryck i 

organisationsberättelsen hörs också tydligt i de intervjuades berättelser då de 

präglas av ett stort ledarfokus: har inte rektor och/eller förvaltningschefen talat 

om att de ska arbeta med exempelvis PBS så blir det svårt att som biträdande 

rektor att driva detta. Lärarna i sin tur, för fram en önskan om att rektor måste 

driva PBS-arbetet om det ska bli något av det. Rektorerna i sin tur för fram en 
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önskan om ett förvaltningsstöd i att driva PBS-arbetet utifrån alla dess 

dimensioner, det vill säga ur ett underifrånperspektiv. De säger, i varierande 

omfattning, att de dock hindras att göra detta, då förvaltningschefen med hjälp 

av organisationsberättelsens utgångspunkt i en strikt tolkning av mål- och 

resultatstyrningsmodellen, driver utvecklingsarbetet utifrån ett motsatt 

perspektiv.  

 

Önskas: ett tydligare PBS-uppdrag 

 

De här olika perspektiven att bedriva utvecklingsarbete ifrån har också 

betydelse för vilka strategier och positioner som skapas och vilka mandat som 

ges för att driva utvecklingsarbetet. Nedan avslutas kapitlet med en beskrivning 

av vilka positioner med mandat att rama in PBS-arbetet som skapats i Bergnäs 

och hur de som intervjuats erfarit och hanterat dessa. 

 

Berättelser från skolarenan 

 

I den skriftligt skildrade skolutvecklingshistorien i Bergnäs under 2000-talet 

beskrivs en position som uppkom i samband med arbetet med utvecklings-

dialogen. Dessa var så kallade förändringspiloter, det vill säga personer som 

utbildades att driva utvecklingsarbetet. Av rapporten framgår inte vilka som 

utbildades till att fungera som förändringspiloter, men det står att rektorerna 

engagerades i utbildningen och även kom att fungera drivande i 

utvecklingsarbetet. Inom PBS-arbetet utbildas lärledare. Till lärledare kan alla 

verksamma inom den enskilda skolan och inom förvaltningsarenan utbildas. 

Beroende på hur PBS-idéerna tolkas på den lokala arenan kan dessa lärledare 

utöver att leda samtalen i lärområdesgrupperna även tilldelas mandat att driva 

skolutvecklingsarbetet utöver arbetet i dessa grupper. Lärledare kan till 

exempel sitta i skolutvecklingsgrupper av olika slag, eller i 

kommunövergripande lärledargrupper som tillsammans med skolledningen 

driver utvecklingsarbetet.  

 

Karin som är biträdande rektor i Myrom och jag talar i intervjun just om hur 

upplägget av PBS kan skilja sig åt i olika kommuner och Karin jämför med hur 

man i vissa kommuner som medverkar i PBS-samarbetet har en 

utvecklingsledare inom ledningsarenan som driver utvecklingsarbetet. Det har 

ju betydelse säger Karin, hur många i en kommun som har tid avsatt för PBS. I 
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kommunens skolor har de löst detta olika, då de som är lärledare på gymnasiet 

har nedsatt tid just för att kunna ägna sig åt skolans skolutvecklingsarbete. Gun, 

lärledare i det intervjuade arbetslaget på högstadiet i Hög berättar å andra sidan 

att de som lärledare inte har någon tid tillsammans i kommunen och inte heller 

nedsättning i sin tjänst. Detta gör att det blir svårt att utveckla ett lärledarteam 

säger hon, en erfarenhet som hon delar med andra. När jag tar del av de 

intervjuades berättelser inom skolarenan hör jag att möjligheten för dem med 

en lärledarposition att inom en egen kommunövergripande arena utforma 

strategier för utvecklingsarbetet är begränsad. Även om det finns möjlighet för 

lärledarna på den enskilda skolan att träffas på egna mötesplatser. 

 

När det gäller att upphöra att utbilda lärledare, så som det beslutats om efter att 

samarbetet med Karlstads universitet avslutas, berättar Stina, rektor i Myrom, 

hur man i andra kommuner har pratat om att själva ta över utbildningen av 

lärledare (ett exempel på det visades i föregående kapitel, där PBS-ledargruppen 

i Åsen bland annat har den funktionen). Stina säger att hon också tagit upp det 

med förvaltningschefen, om de inte skulle fundera på att göra så också i 

Bergnäs, men för förvaltningschefen hade det inte alls varit aktuellt säger hon. 

När de pratar om vad som ska ske efter att PBS-projektet avslutas säger Stina 

att förvaltningschefen talat om att lägga en lärledarutbildning som en 5-

poängsutbildning på ett universitet vilket också Birgitta berättar om under vår 

intervju. De har också varit tal om att göra ett nytt PBS-kontrakt med Karlstads 

universitet säger Stina, men hon vet inte riktigt vad som kommer att hända med 

det. Stina säger också att hon har funderat på om de inte skulle utbilda 

rektorerna istället för nya lärledare bland personalen de sista fem PBS-

utbildningsdagarna som återstår nästa år innan samarbetet är slut, för att på 

något sätt få en fortlevnad. Det är inte så säger hon, att Birgitta har motarbetat 

PBS på något sätt, men hon har uppenbarligen en annan förståelse av det än 

vad i alla fall Stina har. För Stina är det viktigt att förhållningssättet i PBS hålls 

levande och att det kan vara svårt om det inte finns någon som håller kontakten 

med Karlstad och ingen som har ansvar för det, då faller det bort säger hon.  

 

En av lärledarna på gymnasiet berättar en lite annorlunda berättelse om deras 

utvecklingsarbete. Dels har de som medverkar i skolutvecklingsgruppen på 

skolan nedsatt tid för detta arbete. Men de har också organiserat övrigas 

scheman så att alla lärare finns på skolan två eftermiddagar i veckan, just för att 

de lägger stor vikt vid att kunna träffas och samtala med varandra. När det 

gäller den här möjligheten att kunna samtala med varandra utanför den egna 
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skolan berättar de tre biträdande rektorerna på Västra skolan att de inte har 

något erfarenhetsutbyte skolorna emellan. Torkel, som är biträdande rektor för 

gymnasiet, berättar på liknande sätt att de inte har något erfarenhetsutbyte 

mellan skolor i kommunen. Gymnasiet reder sig mycket själv säger han och han 

berättar att de driver ett engagerat skolutvecklingsarbete och gjorde så även 

innan PBS kom till kommunen och kommer förmodligen att göra det även 

efter att samarbetet avslutas.  

 

Även om det alltså inte skapats nya arenor i anslutning till PBS-arbetet specifikt 

så fanns det som på gymnasiet även på grundskolorna skolutvecklingsgrupper 

redan innan PBS iscensattes. Sammansättningen av personer i dessa grupper ser 

lite olika ut på de olika skolorna, där vissa består enbart av lärledare och andra 

av både lärledare och andra pedagoger. Det berättas också om att 

sammansättningen i dessa grupper har varierat över tid. I det intervjuade 

arbetslaget på Västra skolan berättar de att det i början av PBS-arbetet enbart 

var lärledare som ingick i skolutvecklingsgruppen, men att de sedan bestämde 

sig för att variera sammansättningen då några upplevde att PBS genom denna 

sammansättning fick lite för stort utrymme.   

 

Hur arbetet i dessa grupper bedrivs varierar också. En variation som kan 

beskrivas i termer av olika närhet till organisationsberättelsens utgångspunkt i 

ett uppifrånperspektiv. Detta visar sig i hur de intervjuade berättar om hur 

dagordningen för dessa gruppers möten sätts. De intervjuade lärledarna i 

skolutvecklingsgruppen på gymnasiet berättar till exempel att trots att rektor 

och/eller biträdande rektor ingår i skolutvecklingsgruppen så motsätter sig 

lärarna om dessa kommer med krav på vad denna dagordning ska innehålla. De 

får inte bli för mycket sådant som rektor vill ha belyst säger de och som kanske 

leder bort från att handla om just skolutvecklingsfrågor. I Rensta berättar Olle, 

biträdande rektor att deras skolutvecklingsgrupp, som är sammansatt av 

personer från alla stadier ses en gång per månad. Han berättar som exempel att 

han och Bengt, rektor, har lyft de från formulerade målen som de ute i 

verksamheterna sedan kan tangera på olika sätt. Han berättar också hur de som 

rektorer försöker få allt de sysslar med att hänga ihop och att de som rektorer 

skapar strategier för detta. I det Bengt och Olle berättar hör jag att det är de 

som sätter agendan för skolutvecklingsgruppens arbete vilket ligger mer i linje 

med organisationsberättelsens karaktär av ett uppifrån-och-ner-perspektiv.  
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Då ett nytt utvecklingsarbete iscensätts öppnas ofta också nya möjligheter att 

driva utvecklingsarbetet (Ball 2006h; Bowe, Ball och Gold 1992). Nya 

positioner skapas med mandat att rama in och regissera arbetet.  I intervjuerna 

berättas att lärledarna ibland men inte alltid tilldelas denna menings- och 

strategiskapande position, annars tillfaller den rektor/biträdande rektor, som i 

varierande omfattning väljer att beträda den. Att det inte finns någon person 

med mandat att vara den som skapar specifika strategier för skolornas 

utvecklingsarbete, så som en utvecklingsledare eller motsvarande, är det också 

flera som säger att de saknar. PBS-arbetet förefaller utifrån detta vara ett arbete 

som drivs inom varje enskild skola. Att en kommunövergripande position 

behövs för att hålla just PBS-arbetet levande är det dock flera som framhåller.  

 

En genklang av organisationsberättelsens karaktär av ett uppifrånperspektiv 

hörs i varierande omfattning också i hur de intervjuades berättar att agendan 

sätts i skolornas skolutvecklingsgrupper. Det vill säga vem som bestämmer 

dagordningen för dessas möten och vilka frågor som där tas upp till diskussion.  

 

Avslutande kommentar 

 

I det här kapitlet har jag velat visa hur det nya utvecklingsarbetet PBS togs emot 

på olika sätt av människor inom olika arenor i Bergnäs kommuns 

skolförvaltning. Detta gjordes genom att  

 

• visa hur de inom förvaltningsledningsarenan tolkade PBS i enlighet med 

en strikt version av den för svenska skolor gällande målstyrnings-

modellen  

• visa hur de inom skolarenan erfor denna tolkning  

• visa hur nya möjligheter och positioner att driva utveckling begränsades 

genom organisationsberättelsens betoning på ett hierarkiskt 

förhållningssätt till skolutvecklingsarbete 

• visa hur människor med mandat att rama in berättelsen om 

skolutveckling inte alltid antog detta uppdrag, också med hänvisning till 

organisationsberättelsens betoning på hierarki och starkt ledarskap  

• visa hur den betoning på ett starkt ledarskap som 

organisationsberättelsen för fram i vissa fall verkar hämmande när det 

gäller både den enskilde skolledaren och läraren att bedriva ett 

självständigt utvecklingsarbete 
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Utifrån detta kan konstateras att den officiella organisationsberättelsen om 

skolutveckling och den av aktörer på de enskilda skolorna konstruerade 

berättelsen om PBS tycks befinna sig på kollisionskurs med varandra. Man 

skulle kunna säga att organisationsberättelsen, med sin lokala tolkning av 

målstyrningsmodellen som grund för utvecklingsarbetet, inte tillåter flera 

intriger – vad skolutveckling ska handla om och hur den ska bedrivas - än den 

som skapats inom den politiska sfären/förvaltningssfären. Men mot-

berättelserna visar att de som föreställer sig att även andra intriger utöver den 

centrala är möjliga önskar att även andra arenor och positioner för 

skolutvecklingsarbetet kunde utformats i större utsträckning än vad som gjorts.   
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KAPITEL 7. 

 

SKOLUTVECKLING I EN VISS RIKTNING 

Berättelser från Kvarnby 

 

Det här kapitlet handlar om de intervjuades berättelser om sina skilda 

erfarenheter av det beslut som tagits inom förvaltningsledningsarenan i 

Kvarnby att låta PBS utgöra vad man kallar den bärande idén för kommunens 

skolutvecklingsarbete.    

 

Jag inleder kapitlet genom att visa hur några inom förvaltningsarenan har börjat 

konstruera en gemensam berättelse om Kvarnbys skolutvecklingshistoria, en 

berättelse som också har kommit att bli utgångspunkt för organisations-

berättelsen. Detta följs av motberättelser till denna. Sedan presenteras hur man 

inom förvaltningsledningsarenan valt att strukturera skolutvecklingsarbetet i 

linje med en lokal tolkning av PBS samt motberättelser om denna struktur från 

dem inom skolarenan, rektorer och lärare. Kapitlet avslutas med en redogörelse 

av vilka positioner och strategier som utvecklats i linje med 

organisationsberättelsen samt motberättelser om dessa strategier och positioner.  

 

Det var en gång – berättelser från förvaltningsarenan 

 

Utdraget nedan är från en intervju med en av skolledarna i Kvarnby, Rune. Han 

inledde vår intervju med att fråga om jag var intresserad av att veta hur det hela 

började, vilket jag naturligtvis var. Rune visar med sin berättelse att deltagandet 

i PBS är en del i Kvarnbys egen, hela tiden pågående skolutvecklingshistoria. 

Oavsett startdatum för utvecklingsarbeten av olika slag pågår skollivet hela 

tiden och vilken betydelse just PBS har i den här historien varierar, beroende på 

vem jag frågar. Allteftersom mitt analysarbete fortskred insåg jag också att det 

fanns flera berättelser om hur det kom sig att man i Kvarnby bestämde sig för 

att gå med i PBS. Det fanns också olika berättelser om hur det var då, när det 

började.  
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Så här säger Rune: 

 
Alltså, för mig började det här alldeles efter det att jag kom till kommunen 2000, 

då var stämningen dålig här, skolutvecklingen, det hände ingenting, det var 

snarare skolavveckling. Lärare och elever och föräldrar var överens om att 
skolan här var helkass, vi hade personalflykt och … det var värdelöst. Ett av 

sätten vi bestämde att vi skulle arbeta på här, det var att söka pengar för 

kompetensutveckling, mål 3-pengar och det var egentligen det som var början 

för oss. (…) och det stämde så väldigt väl. Vi kom fram till ett antal 
utvecklingsområden, då jobbade jag på 7-9, dom utvecklingsområdena som vi 

kom fram till där, hade vi turen och skickligheten också att prata med 

Skolverket om, för dom hade bestämt sig för att satsa pengar på oss i 

utvecklingsdialogen och då fick vi fortsätta med våra utvecklingsområden från 
mål 3 och det blev ju jättebra. Så kom vi en bit på väg och så slutade 

utvecklingsdialogen så fick vi söka om att gå med i PBS-projektet ihop med 

Karlstad. (…) Vi hade ju redan fångat upp perspektivet med mål 3-analysen och 

utvecklingsdialogen. (…) det var inte så mycket mer som behövdes i detta, vi 
var ju färdiga och personalen, i alla fall i stort, var införstådda med att det är 

dom här områdena vi behöver bli bättre på här (R5K1).  

 

Rune är rektor för åldrarna F-3 och har sin arbetsplats på Kvarnbyskolan, en F-

9-skola som ligger inne i centralorten. Innan dess var han rektor för åldrarna 7-

9, också på Kvarnbyskolan. Innan han kom till Kvarnby var han rektor för 

förskola och fritidshem i en annan kommun. Rune ger i sin berättelse en 

målande beskrivning över den tidigare dåliga stämningen inom skolan i 

Kvarnby och hur de på ledningsnivå bestämde sig för att försöka förändra den 

nedåtgående spiralen. Rune säger att han ser det han benämner som mål3-

arbetet, det vill säga att kommunen kunde söka pengar från Svenska ESF-rådet 

(Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige) för kompetensutveckling av 

personalen, som den egentliga början på skolornas utvecklingshistoria.55 Rune 

berättar att det under en gemensam träff med all personal på högstadiet på en 

kursgård i trakten inträffade något som gjorde att han fick en aha-upplevelse. 

Han talar om den här upplevelsen i termer av att de alla blev varse att det nu 

var allvar och att det inte var någon annan än de själva som kunde göra något 

bra av sitt skolutvecklingsarbete. Rune säger att det efter denna aha-upplevelse 

var väldigt lätt att se att PBS passade bra på de arbetsformer de tidigare hade 

försökt att komma igång med men inte kommit så långt med. PBS säger han, 

                                                 
55 Svenska ESF-rådet genomförde mellan 2000-2006 en satsning – Växtkraft mål 3 - som syftade till 
ökad sysselsättning, konkurrenskraft och ekonomisk tillväxt. Programmet ”gav stöd till projekt som 
utvecklade människors kompetens och (Q) medfinansierade kompetensutveckling av anställda, 
enmansföretagare, långtidsarbetslösa och långtidssjuka. Projektägare har exempelvis varit företag, 
organisationer eller verksamheter inom offentlig sektor” (Svenska ESF-rådet 2008).   
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förde in en skolutvecklingsdimension i det som tidigare bara hade varit en 

möta-varandra-dimension.  

 

När jag går vidare till att titta på det som presenteras i det skrivna dokument 

som kallas Verksamhetsidén, som är förvaltningens framtagna text vad gäller 

skolutvecklingsarbetet, tar historien om Kvarnby skolors utveckling sin början 

2002 i samarbetet med dåvarande Skolverket, i den så kallade 

utvecklingsdialogen. Syftet med detta från staten påbjudna arbete var att som 

tidigare beskrivits stärka det kommunala utvecklingsarbetet mot ökad 

måluppfyllelse. Den röda tråden från skolornas arbete med 

utvecklingsdialogerna in i PBS är också tydligt skildrad i verksamhetens 

idébeskrivning för hur man tänker sig arbeta med skolutveckling:  

 
För att behålla den röda tråden i utvecklingsarbetet grundades detta förslag 

på det arbete som redan satts igång via ”dialogen”. Vi ville nu använda 
samarbetet med Karlstad för att hålla i och förverkliga intentionerna och 

målen i åtgärdsplanerna. När samarbetet med Karlstad satte igång hösten 

2003 följde arbetet till största delen det upprättade förslaget. 

(Verksamhetsidé s.2.). 

 

Resultatet av skolutvecklingsarbetet innan PBS beskrivs i ovan nämnda 

verksamhetsidé mynna ut i en för alla enheter gemensam önskan om mera tid 

för reflektion över pedagogiska frågor över huvud taget, alltså inte enbart 

ämnena matematik och svenska som styrdokumenten avseende det 

utvecklingsdialogiska arbetet egentligen föreskrev. Insatserna under denna tid 

kom också, enligt den lokala verksamhetstexten, att handla om att avsätta tid 

för detta. När så erbjudandet om att efter utvecklingsdialogen få delta i ett 

skolutvecklingssamarbete med antingen Karlstads universitet eller Högskolan 

Dalarna kom, tyckte de inom ledningsarenan att PBS-perspektivet i Karlstad 

passade väldigt bra. En anledning till att PBS passade bra säger Stefan, som 

arbetar som utvecklingsledare för skolorna i kommunen, var att han redan 

under arbetet med utvecklingsdialogen hade omformulerat syftet med 

Skolverkets dialogprogram så att det mera passade deras egna behov. Detta 

resulterade i att arbetet fokuserades till att handla om skolans uppdrag i stort 

och de därtill kopplade målen och man förde samtal ute på enheterna kring 

frågor som: om skolutveckling är att arbeta med måluppfyllelse utifrån skolans 

uppdrag, vad är det vi behöver arbeta med då?  
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Rune, skolledaren som fick tala i det inledande citatet, säger att det i början av 

2000-talet snarare var skolavveckling än skolutveckling i kommunens skolor. 

Maria, som vid intervjutillfället var kommunstyrelsens ordförande, men vid 

tiden för ansökan om att medverka i PBS var ordförande för Barn och 

Ungdomsnämnden, berättar också att det fanns ett stort behov i skolorna i 

kommunen av att komma till utveckling. Hon säger så här om vad hon såg 

behövdes:   

 
Att på något vis samlas runt den frågan (hur kan vi utveckla, min anm.) och 
fokusera på något annat. På nittiotalet var skolan här väldigt fokuserad på dom 

här, upplevda i alla fall, neddragningarna och en dålig spiral nedåt. Jag började 

med politik i slutet av 90-talet och fick börja med ytterligare besparingar och så. 

Det var en väldigt negativ spiral som i grunden bottnade i en väldigt negativ 
kultur och attityd och stämning och dålig självbild, tycker jag att man hade här 

inom skolvärlden (R5K1). 

 

Utifrån dessa utvecklingsbehov och att den negativa spiralen behövde vändas 

till något positivt säger Maria att de sökte om att få gå med i PBS. Hon berättar 

också att hon, även efter att ha pratat med Hans-Åke Scherp, initiativtagare och 

ledare för PBS, egentligen inte riktigt förstod hela omfattningen av vad PBS 

innebar, men hon säger att hon kände att det var bra och motsvarade de behov 

som fanns. Maria säger så här:  

 
Det var just att få till det här, med utveckling, att det skulle hända saker och att 

vända den här som det kändes oceanångaren (PK1). 

 

Genom att skolpersonalen på PBS-vis skulle få möjlighet att sitta ner 

tillsammans och diskutera pedagogiska frågor säger Maria, skulle de kanske 

kunna vända den här oceanångaren på rätt kurs igen.  

 

Lennart, som är förvaltningschef, kom till Kvarnby under tidig höst 2003, då 

arbetet med utvecklingsdialogen fortfarande pågick. Han berättar att han i sina 

tidigare arbeten som länsskoleinspektör under dåvarande Länsskolnämnden och 

sedan som skolchef i en större stad hade arbetat med utvecklingsfrågor på sätt 

som påminde om perspektivet i PBS. När erbjudandet om att gå med i PBS 

kom så kände han att tankegångarna där inte alls var honom främmande. Han 

säger också att han förstått att skolorna i kommunen hade varit i något slags 

krisläge och haft låg status, såväl i egna som i andras ögon och att man börjat 

arbeta sig upp ur detta i de arbeten som föregått PBS. Lennart säger att PBS gav 

förhoppningar om att kunna vända den negativa spiralen till något positivt. 



141 
 

En första glimt av organisationsberättelsen i Kvarnby 

 

När jag kommit hem efter att ha genomfört intervjuerna i Kvarnby och 

lyssnade igenom vad förvaltningschefen, kommunstyrelsens ordförande, 

utvecklingsledaren och en av rektorerna berättat för mig om vad PBS betytt för 

skolorna i kommunen hörde jag att deras berättelser stämde väldigt väl överens 

med varandra. Ja, de var i det närmaste identiska i hur de alla fyra berättade hur 

en negativ trend med hjälp av PBS vänts till något positivt. Överensstämmelsen 

i det de sa var så pass stor att jag var tvungen att ringa till Stefan, 

utvecklingsledaren för att fråga om de fyra på något sätt ”pratat ihop sig” om 

detta innan jag skulle komma för att intervjua dem. Stefan svarade att de hade 

de inte gjort. Nej, de hade inte pratat ihop sig inför mitt besök, men deras 

berättelser visar att de har konstruerat en gemensam berättelse om vad 

skolutveckling ska handla om och hur den ska bedrivas. Den här gemensamma 

konstruktionen har också underlättats av att det fysiska avståndet mellan 

Lennart förvaltningschef, Maria politiker och Stefan, utvecklingsledare är litet. 

Ett avstånd som dessutom har minskat i och med att Stefan har flyttat från 

Kvarnbyskolan där han var placerad tidigare till kommunhuset. De här goda 

möjligheterna för berättelserna att intertextuellt länkas samman (Boje 2001), har 

haft betydelse för en mer koherent berättelse att sättas samman, vilket i sin tur 

också bidragit till hur organisationsberättelsen i Kvarnby utvecklats och 

utvecklar sig. 

 

Den här konstruktionen av skolutvecklingshistorien i Kvarnby går också att 

beskriva i termer av ett institutionellt minne (Linde 2008). Ett sådant minne kan 

beskrivas i termer av att en historia sätts samman och återberättas med 

regelbundenhet vid vissa tillfällen för att på så sätt skapa och återskapa en 

organisatorisk identitet. Stefan, utvecklingsledaren, beskriver också, vilket jag 

kommer att redogöra för längre fram, hur det här historieberättandet utgör en 

viktig del av hans arbete. Den första glimten av organisationsberättelsen i 

Kvarnby utgörs alltså av ett embryo även till skolorna i Kvarnbys institutionella 

minne.   

 

I avsnittet nedan vänder jag blicken först mot rektorernas och sedan lärarnas 

berättelser om varför valet föll på just PBS-policyn och deras erfarenheter från 

den första tiden med PBS.   
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Egna motiv och intressen – rektorernas berättelser 

 

Förutom Rune så intervjuade jag också de fyra andra skolledarna i kommunen, 

Lasse, Linda, Eva och Karin. Rune är den av skolledarna som arbetat längst i 

Kvarnby, det är kanske därför han också är den av skolledarna som ger den 

tydligaste illustrationen av hur skolutvecklingsarbetet tog sin början. Förutom 

den målande bilden han ger mig av hur det började berättar han också att han 

var väldigt engagerad och drivande i ett av de tidigare kompetensutvecklings-

arbetena (det så kallade mål3-arbetet), vilket kan förklara att han lyfter fram det 

arbetet som den naturliga början på utvecklingshistorien för skolorna i 

Kvarnby. Han berättar också att han haft ”ett finger med i spelet” vad gäller 

den utvecklingsledartjänst som Stefan har idag. Igenom hela intervjun 

återkommer han också till Stefans betydelse för utvecklingsarbetet i kommunen, 

en betydelse som dock inte är lika tydlig för alla. En presentation av Stefans 

position återkommer nedan.  

 

Två av de andra skolledarna, Linda och Lasse, har varit i kommunen betydligt 

kortare tid än Rune, ett respektive ett och ett halvt år. I min intervju med Lasse, 

rektor för 7-9 på Kvarnbyskolan kommer vi inte in på några orsaker till varför 

kommunen gick med i PBS. (Han har tidigare arbetat som rektor i en annan 

kommun och var innan dess lärare i ett av de estetiska ämnena). Däremot 

berättar han att han delvis sökte jobbet som rektor för att det stod i annonsen 

att man arbetade med skolutveckling på ett speciellt sätt och att det kändes 

lockande. Han säger så här:  

 
det var litegrann det som gjorde mig nyfiken när jag sökte det här jobbet (…) 

jag tyckte det var intressant det här arbetet som framgick i den här annonsen. 

Samarbetet med Karlstad och PBS vilket gjorde att jag gick in och sökte på 

webben och läste lite. (…) Man försöker nåt och det verkade spännande 
(R2K1).  

 

Lasse säger också att han ges stora möjligheter att utforma sitt arbete så som 

han vill att det ska fungera och att PBS-arbetet hjälper honom att fokusera på 

det som i hans ögon är viktigt, nämligen skolans uppdrag: 

 
Jag tycker att PBS har varit ett stöd för mig som skolledare i att hålla fokus på 

vad det är vi verkligen ska prata om. Att vi utgår från det nationella uppdrag vi 

har och sen får man inte helt okritiskt köpa det heller utan man får ju titta på: 

stämmer det, är det möjligt?(R2K1) 
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Linda som också är rektor på Kvarnbyskolan (7-9) innehar en rektorsposition 

för första gången. Hon säger heller ingenting om hur samarbetet med Karlstads 

universitet började, men hon berättar att hon inte har varit eller är ”beroende av 

Karlstad”. Hon säger att hon till och med kan missa att hon är en del av det 

arbetet och får påminna sig själv ibland. Förvaltningens tolkning av och beslut 

när det gäller att genomföra PBS som en bärande idé för skolutvecklingsarbetet 

säger hon också att hon inte märker så mycket av. Hon säger så här:  

 
Linda: Samtidigt så känner jag nog att jag inte är speciellt beroende av Karlstad i 

det jag gör, jag kan till och med missa att jag är en del i det arbetet.  
Annika: Du behöver inte det stödet? 

Linda: Nej, inte riktigt, det kan jag känna att jag är … nej, jag är inte beroende 

på det sättet, av nätverksträffarna eller detta. Det är påfyllnad men det är inte 

det som gör att det på nåt sätt lever vidare, det är absolut inte det. 
Annika: Tror du att du hade bedrivit det här arbetet oavsett om PBS hade 

kommit in eller inte? 

Linda: Ja, jag vet inte riktigt hur det hade … Jag tror nog att jag hade hamnat 

där till slut, men vägen hade nog varit längre. För det underlättade att jag fick 
orden väldigt snabbt på hur det skulle kunna fungera och det är väl möjligt att 

jag hade fått gått flera varv för att komma dit. Men att jag brinner för och tror 

på det har egentligen ingenting med Karlstad att göra alls, det har det inte! Nej, 

jag kan ibland få påminna mig om det samarbetet och det perspektivet.  
Jag säger att jag också ska intervjua förvaltningschefen och skolpolitiker och frågar om 

förvaltningens samsyn har påverkat henne. 

Linda: Absolut ingenting … alltså, vi påminns ju ibland att … dels har jag så lite 

kontakt med förv… förvaltningschefen träffar vi ju mycket så men, politiker … 
det har inte påverkat mig, mer än att vi får påminnelser: hur är det med PBS 

perspektivet här nu? Så det är ingenting som påverkar mig på det sättet, det är 

det inte utan det är nog mer en egen resa i så fall som jag gör (R4K1).  

 

Innan Eva tillträdde som rektor för Kullskolan (F-6) arbetade hon som 

högstadielärare. När vi talar om hur det kom sig att det blev just PBS som 

valdes ut för skolutvecklingsarbetet säger hon att det nog behövdes något 

gemensamt projekt för Kvarnby. Hon berättar på liknande sätt som Rune och 

Maria att det har blivit en helt annan stämning på skolorna nu, men hon säger 

samtidigt att det kanske inte behövt vara just PBS som iscensattes för att få till 

stånd denna förändring, det skulle lika gärna kunnat vara något annat. 

Huvudsaken säger hon, är att man är gemensamt engagerade i någonting. När 

det gäller varför det blev just PBS så säger hon att de ju skulle fortsätta med 

något efter arbetet med utvecklingsdialogen och att det nog växte fram ett val 



144 
 

av PBS inom ledningsarenan, men för egen del säger hon att hon inte hade 

några särskilda förhoppningar. Hon säger så här:  

 
Det har varit bra för skolorna i Kvarnby att dom har haft nånting gemensamt. 

Det tror jag, att det har varit en sammankoppling mellan skolorna som har varit 

positiv. Det behövdes nog nåt gemensamt projekt för Kvarnby för det har 

blivit en helt annan stämning tror jag, på skolorna. Det behövs nånting, sen tror 
jag inte att det behöver vara just PBS, det kan vara nåt annat, Attraktiv skola 

eller vad det nu kunde vara för nånting, det tror jag inte att egentligen hade haft 

så stor betydelse, man samlas runt nåt (R3K1).  

 

Karin slutligen, som är rektor för de båda ytterskolorna i kommunen, 

Hagaskolan (F-6) och Ängsskolan (F-6) säger att hon inte tror att hon hade så 

många ”jätteönskningar”, men att hon kände i maggropen att PBS 

överensstämde med hennes eget sätt att tänka. Hon berättar att PBS-arbetet 

med sitt fokus på hur man förhåller sig till och samtalar med varandra har blivit 

en bekräftelse på det hon varit på väg i tidigare. Hon säger så här: 

 
Jag tror inte att jag hade så många jätteönskningar innan, men jag kände ju, man 
kände liksom i maggropen att här är det nåt, här finns en energi, här finns det 

nåt som man kan använda. Man behöver redskap för att följa processen, det är 

ju så, det kan man känna direkt. En maggropskänsla, det var mitt absolut första 

och det måste jag säga. På min egen kammare och när jag jobbade som lärare, 
när jag funderade mycket över det här med skolutveckling och varför utvecklas 

vissa enheter och inte och vad är det som händer, så har jag känt att det har 

legat mycket i det här just hur man pratar med varandra och vilket klimat det är 

på enheterna. För mig har det här blivit en bekräftelse på det jag har varit på 
väg i tidigare litegrann. Äntligen är det nån som har tänkt lite mer på det här 

och kunnat göra nånting av det, att kunna organisera det (R1K1). 

 

Dessa fyra rektorer har alla egna motiv och intressen som på olika sätt fäster vid 

PBS berättelse. Var och en relaterar de innebörderna i PBS-arbetet till sin egen 

respektive historia, så som jag också beskrev i metodkapitlet. De har var och en 

sin egen ”strukturerande mall” (Pérez Prieto 2006b) som går som en röd tråd 

genom deras respektive berättelser med vilka de utformar sina organisatoriska 

erfarenheter och göranden idag. Respektive rektors mall anknyter alltså på 

något sätt till hur PBS beskrivs från dess textkonstruktionsarena.  
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En första glimt av några motberättelser 

 

När jag lyssnar till vad rektorerna säger om hur det kom sig att valet föll på 

PBS-samarbetet hör jag att de inte talar om detta på samma sätt som 

förvaltningschefen, utvecklingsledaren, politikern och en av rektorerna som 

kom till tals i avsnittet ovan som handlade om organisationsberättelsen. Att 

rektorerna inte berättar samma berättelse om kommunens utvecklingshistoria 

som de jag intervjuat inom förvaltningsarenan (förutom Rune) beror delvis på 

att de alla inte arbetat så länge i kommunen. Men utifrån sina delvis skilda 

intressen och motiv för skolutveckling har de heller inte utvecklat en gemensam 

berättelse om vad skolutvecklingsarbetet ska handla om i lika hög grad. Fokus i 

rektorernas berättelser ligger på deras eget arbete i sina respektive enheter och 

hur de tillsammans med sina lärare kan arbeta med skolutveckling snarare än på 

det övergripande förvaltningsperspektiv som de inom förvaltningsledningen 

har. Rektorerna berättar var och en också om att de till exempel försöker få till 

stånd en PBS-struktur på sina möten men att det inte alltid är så lätt, just på 

grund av deras olikheter och för att de har olika ambitioner och intressen och 

tankar kring att arbeta med skolutveckling, vilket innebär att de också har olika 

föreställningar av vad PBS är.  

 

Alla rektorer är inte heller helt nöjda med förvaltningsledningens beslut att låta 

PBS fungera som en bärande idé för skolutvecklingsarbetet. Detta visar också 

några glimtar av de motberättelser jag funnit: Eva som säger att hon tror att det 

inte hade behövt vara just PBS som bidragit till det förändrade klimatet i 

skolorna samt Linda som säger att hon inte märker av förvaltningsledningens 

val att låta PBS utgöra ledmotiv för skolutvecklingsarbetet i stort.  

 

Nedan går jag vidare och zoomar in lärarnas berättelser om iscensättningen av 

PBS.  

 

Nobelpriset i utbildning? – berättelser från skolarenan 

 

Insatserna från Karlstads universitet ute i de medverkande kommunerna har 

dels bestått av att utbilda så kallade lärledare, dels har projektets initiativtagare, 

Hans-Åke Scherp, hållit föreläsningar kring de teoretiska utgångspunkterna i 

problembaserad skolutveckling. Vilka som deltagit vid dessa föreläsningar och 

iscensättande sammankomster i de olika kommunerna har varierat. Så här 
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berättar det intervjuade arbetslaget på högstadiet på Kvarnbyskolan om denna 

tid:  

 
Kristin: Det var ju så när det skulle starta upp att man fick anmäla intresse så 

skulle alla som var intresserade få en information, och sen blev det inte så utan 

sen fick vi bara veta då att … halva arbetslaget hade anmält intresse och sen 

fick vi bara veta att, nej vi har utsett Petra! (Allmänt skratt, prat) Ni andra ni kan 
glömma det, ni får inte gå (lärledarutbildningen, min anm). Sen så gick det en massa 

tid och så visste vi inte vad det handlade om. Det tycker jag var en miss i 

starten. Att inte alla fick den här informationen vad det handlade om, det kom 

först flera månader senare.  
Birgitta: Ja, ett halvår eller nåt år eller … (AL2K1) 

 

I det här intervjuade arbetslagen berättas en annan berättelse om hur-det-

började som inte uppvisar så många likheter med varken berättelsen inom 

förvaltningsarenan eller de som rektorerna berättar. Lärarna talar om att det 

dels inte upprättades meningsskapande arenor på det sätt som de hade önskat: 

alla fick inte information om vad det här nya utvecklingsarbetet handlade om 

förrän efter lång tid. Men de berättar också att förfaringssättet till uttagningen 

till lärledarutbildningen ändrades utan att de fick vetskap om varför.  

 

I det intervjuade arbetslaget F-3 på Kvarnbyskolan talar de så här om hur det 

började:  

 
Lena: Jag minns när vi först fick höra om det här (…) ni ska skickas på 

utbildning (…) innan man visste vad det hela vad för nånting, man undrade så: 

vad är detta för nånting? Vi läste i tidningen att det skulle utvecklas i 
kommunen, fem år och att det var fantastisk, det var det stora Nobelpriset i 

utbildning! Och vi visste inte riktigt vad det hela gick ut på. Sen så var alla på 

låg- och mellan nere i Vallheda och fick höra talas om detta och ingen förstod 

någonting, jag lovar att ingen förstod någonting.  
Birgit: Ja, jag väntade hela tiden på den här professorn som skulle komma i 

början och hålla föredrag (…) och det satt vi och pratade om, undrar när han 

kommer och så kom han ju aldrig, då var man lite förtretad på det, kommer han 

aldrig nån gång och ska lära oss.   
Lena: Nej, där förstod i alla fall inte jag nånting 

Ingrid: Jag minns hur … i början jag kände mig lurad, jag trodde man skulle få 

(…) lite flashigt så där, att vi skulle få lite mer infallsvinklar serverade eller 

föredragna så.  
Lena: Litegrann så känner jag att det känns som kejsarens nya kläder. För … 

det är väldigt bra saker det här, men det lät som nåt stort och annorlunda och 

nåt jättemärkvärdigt från början. (Men) det som vi sen har börjat göra det är ju 

nåt väldigt vardagligt och nära (AL5K1).  
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Lärarnas berättelser om tiden för PBS iscensättande handlar över lag om att de 

inte förstod så mycket av det här fantastiska som presenterades för dem. ”Det 

var ju väldigt bra saker det här” säger Lena i citatet ovan och fortsätter att 

beskriva PBS-arbetet i termer av att det är något väldigt vardagligt och nära. 

Men i början säger hon, tack vare sättet som den här nya utvecklingssatsningen 

presenterades på, verkade det som något märkvärdigt och stort och annorlunda.  

 

När jag lyssnar på det lärarna berättar om hur PBS-arbetet började så framgår 

det också klart att den röda tråden vad gäller kommunens 

skolutvecklingshistoria som framförallt de med en förvaltningsposition har 

konstruerat inte alls är lika tydlig alternativt intressant för dem. Fokus i det 

lärarna talar om ligger snarare på att reflektera över hur det kommer sig att 

kommunen/förvaltningen gör som de gör. En av lärarna i det intervjuade 

arbetslaget på högstadiet säger till exempel att de på kommunnivå har en 

strävan att ”köra likadant överallt”. Det vill säga att man inom 

förvaltningsarenan ansluter sig till den senaste trenden just för att det är nytt 

och att alla andra också gör så, snarare än att det är förvaltningsinterna behov 

som styr. En föreställning av att organisationer agerar utifrån trend- och 

identitetsbaserade motiv (Røvik 1998). När det gäller den mål3-satsning som i 

organisationsberättelsen förs fram som ett steg i att vända den negativa spiralen 

säger till exempel en av lärarna i arbetslaget att starta ett projekt kan vara ett bra 

sätt för en kommun att få EU-pengar. Den främsta anledningen till mål3-

arbetet skulle alltså vara att dryga ut den kommunala kassan snarare än att det 

fanns pedagogiska intentioner bakom den satsningen. En annan av lärarna i 

arbetslaget säger att PBS ändå har hanterats bättre än mål3-satsningen, där 

mycket pengar var involverade men som aldrig följdes upp ordentligt. Att PBS 

enligt organisationsberättelsen utgör en uppföljning av bland annat mål3-arbetet 

framstår i ljuset av det lärarna talar om som ett ledningsperspektiv. 

 

 

Genom att ta del av de olika intervjupersonernas berättelser om hur-det-började 

går det att följa hur dessa berättelser bringats samman på olika sätt och vid olika 

tid och plats. Skillnaderna berättelserna emellan skulle kunna beskrivas i termer 

av att de som berättar använder olika ”kausala påståenden” (Boje 2001) som 

förklaring till att det blev som det blev. Ett kausalt påstående är antingen att 

man anser att en föregående händelse varit nödvändig alternativt tillräcklig för 

förekomsten av en följande händelse. Eller att man anser att en serie händelser 
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är sammanlänkade (ibid.). Den väl sammanhängande organisationsberättelsen 

som konstruerats inom förvaltningsarenan handlar om hur en kommuns 

skolavveckling med hjälp av PBS vänts till skolutveckling. I den här berättelsen 

sammanlänkas följande händelser till en serie på varandra följande: ett behov av 

att vända en negativ skolkultur med ekonomiska neddragningar och 

personalflykt ledde till att pengar söktes för kompetensutveckling (mål3-

pengar), som ledde till en upptäckt av att tid behövde avsättas för pedagogiska 

diskussioner, vilket ledde till ytterligare utvecklingssatsningar (PBS), där fokus 

lades på ett fortsatt målarbete utifrån hela skolans uppdrag. Den tidigare 

negativa spiralen av skolavveckling ses alltså som en förutsättning för det som 

hände sedan, att åtgärder vidtogs för att försöka vända denna negativa spiral till 

något positivt. Man skulle kunna säga att den här berättelsen är konstruerad 

utifrån en tydlig linjär tidsuppfattning: först var det så här, sen hände det här 

och sen detta och så blev det så här.  

 

När jag övergår till att lyssna till det rektorerna och lärarna talar om som 

handlar om hur det kom sig att valet föll på PBS och hur det var då, vid 

iscensättningen av detta arbete hör jag att dessa praktiskt taget saknar de kausala 

påståenden som förs fram från dem inom förvaltningsarenan. Egentligen är det 

bara Eva, rektor, som framför ett sådant påstående då hon berättar att det i 

kommunen fanns ett behov i skolorna av att samlas kring något. Men hon säger 

samtidigt att det inte är säkert att det just behövde vara PBS som var svaret på 

skolornas problem. I jämförelse med organisationsberättelsen framstår alltså 

rektorernas berättelser som mer disparata, delvis beroende på att alla inte 

arbetat i kommunen så länge. Man skulle kunna säga att de med sina berättelser 

skriver in sig i förvaltningens skolutvecklingshistoria i olika hög grad. En 

ytterligare anledning till detta, förutom tidsaspekten, är att alla inte är lika 

förtjusta i förvaltningens val att låta PBS fungera som den bärande idén för allt 

skolutvecklingsarbete. Vad just detta val innebär och vilka olika berättelser jag 

kan finna om detta presenteras nedan.  

 

PBS som bärande idé eller inte? 

 

I avsnitten ovan har jag vid några tillfällen kort visat att man i Kvarnby inom 

förvaltningsarenan tagit ett beslut på att låta PBS fungera som en bärande idé 

för skolutvecklingsarbetet. Nedan presenterar jag mera utförligt vad detta 

innebär genom att beskriva hur detta förs fram i organisationsberättelsen och 
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hur de intervjuade talar om detta i såväl positiva termer samt i motberättelser 

om detta.  

 

PBS som en bärande idé för skolutvecklingsarbetet – 

organisationsberättelsen 

 

När jag tar del av de skrivna dokument som rör skolan i Kvarnby, så som 

verksamhetsplan, kvalitetsredovisning etcetera, så syns PBS mycket tydligt. När 

jag gör ett besök på kommunens hemsida framgår också väldigt klart att 

skolförvaltningen har bestämt sig för att genomgående följa PBS-idéerna för att 

utveckla skolverksamheten. Som jag redogjort för ovan så beskrivs där 

kommunens förhoppningar om PBS som en fortsatt väg att uppnå det tidigare 

arbetet mot ökad måluppfyllelse. Detta innebär tre saker: inom 

förvaltningsarenan har man utvecklat en strategi för hur man ur ett PBS-

perspektiv ska ta sig an olika satsningar på skolnivå. Denna strategi beskrivs 

nedan under rubriken ”PBS som en filtrerande funktion för allt som kommer”. 

Samma strategi tillämpas inom förvaltningsarenan och rör sådant som hur man 

arbetar med exempelvis medarbetarsamtal och lönesättning. Denna strategi har 

rubriken ”Skolutveckling utifrån en holistisk strävan”. Som förvaltningschef 

försöker Lennart även arbeta för att dels tillämpa PBS som styrningsmodell i 

den egna förvaltningen men han berättar att han även försöker sprida PBS som 

styrningsmodell till andra förvaltningar i kommunen. Detta har rubriken ”PBS 

också som ett styrningsverktyg”.   

 

PBS som en filtrerande funktion för allt ”som kommer” 
 

I intervjumaterialet från Kvarnby namnges ett tiotal olika projekt och arbetssätt 

som skolor och arbetslag är engagerade i. Vissa av dessa är initierade av 

Skolverket alternativt (dåvarande) Myndigheten för skolutveckling. En del av 

dessa är sedan i sin tur skolorna/kommunerna ålagda att genomföra, så som till 

exempel de årliga kvalitetsredovisningarna. Likaså arbetet med de individuella 

utvecklingsplanerna (IUP). Skolverket alternativt Myndigheten för 

skolutveckling har även initierat arbeten som ”Språket lyfter”, ett diagnostiskt 

material för förskolan från Skolverket. De arbetar också för att införa så kallade 

språkpiloter56 och även en funktion som kallas ”mattesamordnare”.57 Andra 

                                                 
56 Språkpiloter var en utvecklingssatsning som inleddes i slutet av 1990-talet på initiativ av 
Skolverket. Satsningen fortsatte även in i det som kallades Attraktiv Skola (Attraktiv skola).  
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metoder och projekt de intervjuade talar om är ”TRAS”, ett norskt 

språkdiagnosmaterial för förskolan, om något som heter ”KIWI”, också det ett 

arbete omkring språk och läsning. De berättar också om ”Språktråden”, 

”FLIS”, som handlar om företagsamt lärande och ”NTA”, ett samarbete med 

vetenskapsakademien bland annat som handlar om matematik och 

naturkunskap. Då intervjuerna gjordes hade också ett samarbete med ett företag 

som arbetar med något som kallas dialogpedagogik precis inletts. Det arbetet 

handlar om kreativitet och skapande och bygger på ett samarbete mellan 

pedagoger, konstnärer och företagare. Tidigare har man också arbetat med så 

kallad port-foliometodik, utarbetat lokala arbetsplaner och en mängd annat. I 

denna mångfald finns alltså en blandning av sådant som alla är ålagda göra, på 

begäran från Skolverket och Myndigheten för skolutveckling och sådant man 

som kommun och enskild skola själva kan välja att engagera sig i.  

 

När det kommer såväl erbjudanden som krav utifrån eller när ett arbetslag 

kanske på eget initiativ vill påbörja något berättar Stefan att han som 

utvecklingsledare lägger ner mycket tid och kraft på att verka för att skolledarna 

och lärarna hela tiden måste utgå från frågan: ”Hur kan detta landa i ett PBS-

förhållningssätt?” Han säger att han blir väldigt kritisk när någon försöker föra 

in generella lösningar, det vill säga om till exempel specialpedagogerna vill att 

alla lärare ska arbeta med läsutveckling, oavsett vilka behov lärarna själva 

upplever att de har. Eller när Myndigheten för skolutveckling utifrån sitt 

regeringsuppdrag vill införa matematikutvecklare i varje kommun. Då blir det 

viktigt säger han, att den här personen, exempelvis mattesamordnaren, också 

arbetar utifrån ett PBS-förhållningssätt. Vilket innebär att efterfråga de behov 

som finns i verksamheternas vardag i stället för att själv komma med uppgifter 

eller lösningsförslag. Stefan säger att nerven inte finns då någon utifrån kommer 

med en propå eller ett initiativ.  

 

Men även innifrån-initiativ, det vill säga när det kommer önskemål från lärarna 

om att arbeta med att utveckla något, det kan till exempel handla om elevernas 

lärande i naturkunskap och teknik, måste gå genom PBS-filtret. Det innebär att 

hela tiden ställa det man har tänkt engagera sig i mot uppdraget: Hur skulle 

uppdraget kunna förverkligas genom det här? Vilka mål arbetar vi mot i detta? 

Stefan säger att lärarna också hela tiden måste fundera över sitt eget lärande i 
                                                                                                                                        
57 Den officiella beteckningen är ”matematikutvecklare”. Sedan 2003/2004 har Myndigheten för 
skolutveckling tillsammans med Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) ett 
regeringsuppdrag att genomföra utvecklingsinsatser för att höja kvaliteten i matematik-
undervisningen, i syfte att nå ökad måluppfyllelse. Målsättningen är att varje kommun ska ha minst 
en matematikutvecklare (Matematikutvecklare.se). 
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förhållande till det som de tänkt påbörja. De måste också kunna redovisa en 

genomtänkt idé för arbetet säger han, så att det inte bara blir ett tillfälligt 

”jippo”. Han poängterar att det hela tiden måste finnas en medveten tanke med 

det man arbetar med och att hans uppdrag som utvecklingsledare till stora delar 

handlar om att vara ute och verka för detta.  

 

Ett generellt mönster i det alla som intervjuats talar om är att de berättar att det 

kommer många såväl krav som erbjudanden som de måste förhålla sig till, men 

också att PBS har kommit att fungera som en både sorterande och 

fokushållande hjälp i den här mångfalden. Jag ser alltså en viss 

överensstämmelse mellan berättelserna från skolarenan i hur de talar om att de 

förhåller sig till och väljer att hantera denna mångfald som ligger i linje med 

organisationsberättelsen. Rune till exempel, som är skolledare, säger att man i 

PBS-arbetet tvingas sätta ord på hur man tänker kring varför man gör som man 

gör, vilket också leder till att man blir skarpare på att veta vad man vill fokusera 

på. Tydligheten i lärområdesarbetet gör också att man kan vara tydligare på 

andra områden säger han. Detta, säger han, har lett till att personalen också har 

blivit bättre på att prioritera bland allt de erbjuds att delta i. Han berättar att de 

både bevakar sina möjligheter på ett annat sätt nu än tidigare och att de 

försöker begränsa antalet projekt som dyker upp.  

 

Rune säger också att den övergripande strategin utifrån PBS som utarbetats 

inom förvaltningsarenan när det gäller kvalitetsredovisningsarbetet också lett till 

att det efterfrågas vad lärarna gör och hur de tänker kring sitt arbete istället för 

som tidigare, att förvaltningen och politikerna bestämde vad som skulle göras. 

Nu säger Rune, finns det reella möjligheter för arbetslagen att vara med och 

påverka på ett annat sätt än tidigare. Detta är en förändring som Maria, 

nämndens ordförande, också berättar om. Tidigare beslutade politikerna vilka 

utvecklingsområden som skulle prioriteras, nu initieras dessa områden av 

skolorna och lärarna själva säger hon. På det politiska planet säger hon, har PBS 

alltså inneburit att man som politiker vågat släppa den föreskrivande rollen. Nu 

är det i stället de som arbetar i skolan som driver utvecklingsarbetet utifrån sina 

behov där det för dem handlar om att hitta utvecklingsmöjligheterna i vardagen. 

Politikernas uppgift blir istället att följa, stötta och skapa förutsättningar för det 

arbetet.  

 

Enligt Maria är PBS också en metod som kan få ut det mesta av medarbetarna, 

något vi politiker är helt avhängiga av säger hon. Den här lyssnande metoden 
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som PBS är säger hon, innebär att den kompetens som finns på skolorna tas 

tillvara på ett bättre sätt. Detta, säger hon, innebär också att målen uppnås på 

det mest effektiva sättet vilket i sin tur innebär att skattepengarna också 

används effektivare. Hon fortsätter sitt resonemang med att säga att ”PBS-

arbetet är till störst hjälp i tuffare tider”. Som en förklaring till den ekonomiska 

koppling hon gör säger Maria att PBS-arbetet leder till att de som är verksamma 

i skolan nu fokuserar på det som är möjligt att göra, i stället för att se att den 

primära lösningen för de problem och dilemman som kan uppstå i 

verksamheten består av att skjuta till mer pengar. I och med PBS-arbetet ligger 

fokus nu på det man kan göra, inte det man inte kan, säger hon. Arbetssättet 

innebär enligt Maria att man engagerar sig i arbetets innehåll, att man använder 

sin kunskap och sitt lärarperspektiv till innehållet och inte till att ”grotta ner 

sig” i att man vill ha mera pengar. Mycket pengar leder inte automatiskt till 

utveckling säger hon, saknas kreativitet och engagemang kan inte all världens 

pengar hjälpa. Snarare kan det vara så säger hon, att ”nöden är uppfinningarnas 

moder”: det kan vara positivt att tvingas tänka i nya och annorlunda banor. 

Ekonomiska resurser spelar alltså mindre roll idag säger hon. De neddragningar 

som kommunen tvingats göra idag, som dessutom varit mycket större än de i 

slutet av 1990-talet, har inte alls lett till det ramaskri i form av skolstrejk bland 

annat bland skolans personal som den förra åtstramningen gjorde säger hon. 

 

I det arbetslag (F-3) jag intervjuat som hör till Runes enhet instämmer de också 

i att de genom PBS-arbetet blivit bättre på att fokusera vardagsarbetet i stället 

för att hoppa på något nytt. Så här säger en av lärarna i laget:  

 
Det har varit så många gånger när det har varit nya pedagogiker på hi och hå 

och då ska man slänga det gamla och överta det nya och innan man har fått in 
det i själen så har det kommit nånting nytt. Det här (PBS, min anm.) är ju inte 

dom tankarna utan det här är ju att ta vara på det vi har på ett bättre sätt 

(AL5K1).   

 

I arbetslager på Kullskolan (F-6) berättar de också att de lyckas ta in sådant som 

kommer uppifrån i PBS, men att det ändå är skillnad på det de själva väljer att 

engagera sig i och det som någon annan initierar. Så här säger de:   

 
Lena: Sen lyckas vi också, med sånt som kommer på oss, som kommer 

uppifrån: ”det här ska ni göra”, det lyckas vi nu tycker jag, ta in i PBS. Vi gör 
liksom om det så att det blir, som med IUP:n, som med svenskaplanen, det 

kom ju inte från oss, det kom ju från våran rektor och speciallärarna: det här 

behöver ni titta på, och då blir det ju bra ändå, fast det inte kom från oss. 
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Ann-Sofi: Fast jag tycker, dom bästa arbetena blir ju ändå dom som kommer 
från oss, det tycker jag. 

Annika: Du känner en skillnad där? 

Ann-Sofi: Ja, en jättestor skillnad från min sida. Jag är inte så duktig på att 

engagera mig i nåt som jag inte vill (skratt) (AL3K1). 

 

Ett uttryck som Lasse, en av rektorerna på Kvarnbyskolan använder när han 

ska beskriva vad PBS-arbetet inneburit är att de får hjälp med att ”ha tålamod i 

vardagen”. De får hjälp att hålla fokus på ett annat sätt säger han: 

 
Det är väl det med fokus, man håller sig, man svävar inte iväg … det blir inte så 
mycket jippoaktiviteter … Alltså, jippon är bra som rena jippon, om man ska ha 

en ren förnöjelse men inte att det kommer hit nån sorts föreläsare, guru, eller 

att vi åker och tittar på nån enskild skola … Så har vi gjort då, och så åker vi 

iväg och tittar och så blev det en trevlig dag och så blev det ingenting av det 
(…) man följer aldrig upp den. (…) Det är bra om det här vardagsjobbet hänger 

ihop i ett större sammanhang också, det ger en möjlighet att hjälpa till i det här, 

jag tänker på det här som lärarfacken håller på med, att bli mer professionella. 

Att ingå i och förstå att man är en del av ett större sammanhang, när man inte 
för det blir mindre utan tvärtom mer betydelsefull var och en. Bli mer 

yrkesmänniska utan att tappa bort sig själv (R2K1). 

 

Flera av rektorerna berättar i liknande ordalag så som Lasse gör att PBS kommit 

att fungera som en hjälp i att hålla fokus, både för dem själva och för lärarna. 

För rektorernas egen del kan det handla om att prioritera bland alla 

erbjudanden som kommer per vanlig post och e-post. Att kunna kasta saker i 

papperskorgen som en av dem uttryckte det. För lärarnas del kan det handla om 

att på liknande sätt välja och välja bort, så som Rune berättar ovan. Men Rune 

berättar också att lärarna har blivit mera noggranna att inte heller acceptera allt 

Rune vill att de ska arbeta med. De protesterar direkt säger han, om de inte 

själva har varit med och beslutat om vad de ska ta tag i. Lennart, 

förvaltningschefen berättar också om de här olika kraven, initiativen och 

satsningarna och säger att de från förvaltningshåll numera ”aktar sig för att 

komma med någonting som går åt ett annat håll”. Det vill säga att gå ut till 

skolorna och kräva att de ska börja arbeta med något som inte är förenligt med 

ett PBS-perspektiv.  

 

När det gäller att beskriva PBS-arbetet i ekonomiska termer, så som Maria 

gjorde ovan, gör även Rune en sådan ekonomisk koppling när han säger att 

lärarna inte frågar efter kurser (som kostar pengar) på samma sätt som tidigare. 

Skälet är inte pengar heller säger han, de har gjort tuffare neddragningar nu än 
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tidigare, då det blev skolstrejk. Han säger att det istället är så att man verkligen 

har börjat tänka i banorna ”vad är det vi gör och varför gör vi det och varför 

fungerar det inte” och det är ju en effekt av PBS-tänkandet säger han. Kanske, 

säger han, skulle de ha kunnat komma dit ändå, men 

 
det blir ju angreppssättet som vi använder, för hade vi inte haft … alltså 

förhållningssättet som PBS har gett oss, då hade nog skriket varit större på att 
ge oss mer resurser så att vi kan klara ut det här och tala om hur vi ska göra. Nu 

frågar man inte uppåt: ”tala om hur vi ska göra eller vad vi ska göra” och inte 

efter resurser heller, utan: ”hur kan vi göra nåt åt det här så att det blir bra?” 

(R5K1) 

 

I avsnittet nedan övergår jag till att beskriva förvaltningens strategi nummer två, 

som också utgör en del av organisationsberättelsen.   

 

Skolutveckling utifrån en holistisk strävan  
 

Allt det vi gör måste hänga ihop säger Lasse, rektor, när vi talar om vad PBS 

innebär. Det är också utgångspunkten i förvaltningens andra strategi för 

verksamheten. Stefan, utvecklingsledaren, säger att de vill försöka arbeta utifrån 

ett holistiskt perspektiv, vilket innebär att de försöker få 

kvalitetsredovisningsarbetet, lärandekriterierna, lönekriterier, medarbetarsamtal, 

personaltillsättning etcetera att hänga ihop. Detta gäller även det nya 

kollektivavtalet, arbetsmiljöarbetet och när det gäller rekrytering av nya rektorer. 

Att hela tiden jobba med ”helheten”, att försöka få allt att hänga ihop utifrån ett 

PBS-perspektiv har lett till en känsla av trygghet i organisationen säger Stefan. 

Han säger också att han har haft en stor nytta av de skrifter som tagits fram 

inom PBS för att kunna förverkliga dessa idéer och han säger att han känner att 

de har en organisation där de faktiskt skapar själva just nu. 

 

Lennart, förvaltningschefen, berättar också att de har anlitat en beteendevetare i 

sitt arbetsmiljöarbete och att hon också har involverats i PBS-perspektivet. 

Detta innebär att hon kommer att föra lärande samtal utifrån personalens 

behov i stället för att hon själv ska komma med förbättringsförslag, såsom det 

var tänkt från början. När det gäller de årliga kvalitetsredovisningarna säger 

Lennart, har de också utarbetat en modell för detta som bygger på de lärande 

samtal som förvaltningsledningen genomför med arbetslag, skolledare, politiker 

med flera. Samtal som förs utifrån skolornas dokumentation av sina 

lärområdesarbeten.  
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Maria, kommunstyrelsens ordförande, säger att kvalitetsredovisningsarbetet på 

detta sätt har blivit en hjälp för alla att få syn på vad som behöver förbättras 

och att de också fått en plan för det nu. De börjar också fungera som ett stöd i 

arbetet säger hon. Lennart säger att modellen också gör att han som 

förvaltningschef blir synlig ute i verksamheterna, något som han säger är 

positivt. Sättet att rapportera säger han, att arbetslagen skriver ner sina 

göranden, erfarenheter och lärdomar som sedan han och utvecklingsledaren 

åker ut och pratar kring, gör att det ges kontinuerligt utrymme för alla, även nya 

medarbetare, att också förstå arbetssättet. När det gäller eventuella effekter vad 

gäller elevresultat säger Lennart att han genom den här utarbetade 

kvalitetsutvecklingsmodellen hör att elevernas resultat har förbättrats. 

 

Rune, en av rektorerna, är positiv till detta sätt att rapportera, men han säger 

också att man med hjälp av andra styrningsverktyg som utgår från ett mera 

uppifrånbaserat perspektiv faktiskt skulle kunna hitta förbättringsområden som 

de inte ser nu. Det kan finnas en risk säger han, att man kan bli lite hemmablind 

om man bara väljer att jobba med sådant man tycker är roligt men som kanske 

inte egentligen behövs. Någon kanske skulle tala om för oss också säger han, att 

det här behöver ni också förbättra. I det skrivna dokumentet som beskriver 

kvalitetsmodellen betonas också att när de professionella i skolan själva initierar 

utvecklingsinsatserna finns risken att utvecklingsområden som av andra 

intressenter anses viktiga kommer i skymundan. Att ur ett politikerperspektiv 

föra in dessa frågor till belysning i kvalitetsredovisningen förs alltså fram som 

en såväl rättighet som skyldighet.58 

 

Linda som också är rektor talar liksom Rune om andra sätt att tänka kring 

utvecklings- och kvalitetsarbete än PBS. Hon säger att det finns något bra i 

resultatet också och inte enbart i processerna som leder dit, det ena inte 

behöver utesluta det andra. Men säger hon, hon tror att de i rektorsgruppen 

inte har riktigt samma bild av detta. Karin som också är rektor, säger å andra 

sidan att det är viktigt att det finns en mottagare för det de gör, till exempel 

förvaltningschefen eller utvecklingsledaren, någon som läser och är nyfiken på 

hur de tänker och hur de gör. Det är den största skillnaden nu mot hur det var 

tidigare säger hon, att det faktiskt är någon som läser det som skickas in, en 

synpunkt som också Rune för fram för lärarnas räkning. Han säger att han ser 

                                                 
58 Denna beskrivning är hämtat från ”PM för kvalitetsredovisning i Kvarnby kommun”, på kommunens 
hemsida (20070911).  



156 
 

att de är stolta över att någon utifrån, från förvaltningen, på ett annat sätt än 

tidigare frågar efter deras synpunkter och hur de tänker kring sitt arbete.  

 

När det gäller lärarnas erfarenheter av det förändrade kvalitetsarbetet och annat 

som kan räknas till förvaltningens holistiska strävan så är det inte många som 

berättar om det, mer än i termer av att det hör till alla dessa utifrån kommande 

krav som de åläggs arbeta med. I arbetslaget på Hagaskolan berättar de att det 

fungerar väldigt bra när rektor läser och ger återkoppling på de 

dokumentationer de gör. En av lärarna i det intervjuade arbetslaget på 

högstadiet berättar också att kvalitetsredovisningen känns mycket bättre nu än 

tidigare även om inte formerna är klara för det. Hon berättar också att 

Skolverket hade reagerat positivt på sättet att arbeta med kvalitetsredovisningen 

vid deras inspektion.  

 

Karin, rektor, säger å sin sida att PBS-arbetet har blivit ett sätt att skapa 

kontinuitet i utvecklingsarbetet. Protokollen över lärområdesarbetet som 

arbetslagen på hennes skolor skickar in till henne och som hon reflekterar över 

bidrar både till denna kontinuitet och att utvecklingsprocessen blir tydlig. 

Stefan, utvecklingsledaren, säger när det gäller hans erfarenheter av lärarnas 

upplevelser av detta kvalitetsarbete att några grupper vill ha hjälp i att utveckla 

sitt process- skrivande i kvalitetsrapporterna. Han säger sig kunna se att det 

finns en vilja hos arbetslagen att göra kvalitetsredovisningarna än mer levande. 

Det är dock först nu (när intervjun med Stefan ägde rum hade PBS-arbetet 

pågått i nästan fyra år) som de börjar känna vad detta handlar om, det tar alltså 

lång tid säger han. I början var det kanske mest lärledare som tyckte detta var 

bra, nu säger han, börjar de flesta tycka det.  

  

Lennart, förvaltningschefen, berättar också om hur de försöker att tillämpa 

detta holistiska perspektiv inom hela organisationen genom alla dess arenor. Ett 

perspektiv som enligt Lennart är nödvändigt för att det ska få några effekter, 

vilket han säger sig har blivit varse mycket tack vare Stefan, utvecklingsledaren. 

Att allt vi gör är konsekvent säger han och exemplifierar med 

kvalitetsredovisningsarbetet, att det följs upp och utvärderas och har ett PBS-

tänk i sig. Han beskriver också deras lokala omstruktureringsarbete just vad 

gäller anvisningarna för kvalitetsredovisningarna från Skolverket:  

   
Det har vi jobbat stenhårt för, i dialog med både det ena och det andra och när 
vi försökte tolka anvisningar här och sypunkter åt olika håll och kanter och det 

känns ju som det också har fått en positiv utveckling (FCK1). 
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När det gäller dessa anvisningar så fick också kommunen dispens av Skolverket 

för att arbeta med kvalitetsredovisningsrapporterna ur ett PBS-perspektiv. 

Lennart berättar också att han även kan se en förändring i de nya allmänna 

råden från Skolverket gällande dessa kvalitetsredovisningar som kom 

föregående höst och säger att det verkar som om även Skolverket har tagit till 

sig delar av detta perspektiv, vilket han säger känns bra naturligtvis.  

 

Nedan övergår jag till att beskriva den tredje och sista strategin i förvaltningens 

beslut att låta PBS-policyn fungera som en bärande idé för 

skolutvecklingsarbetet. 

 

PBS också som ett styrningsverktyg  
 

När det gäller förvaltningens tredje strategi berättar Lennart om hur han i sin 

position som förvaltningschef försöker möjliggöra att PBS-idéerna genomsyrar 

inte bara det vardagliga klassrumsarbetet ute på skolorna och företeelser som 

medarbetarsamtal, kvalitetsarbete och lönesättning utan även den 

styrningsmodell som utarbetats inom den kommunala arenan. Detta innebär att 

Lennart lägger mycket tid på att försöka bedriva lobbyverksamhet för detta sätt 

att se på styrning och ledning hos politikerna, både i sin egen och i de andra 

förvaltningarna i kommunen. Han beskriver en ganska arbetsam process som 

han varit inne i för att kunna jämka samman de yttre kraven kommunen fått på 

att tydliggöra en styrning av verksamheten med ett PBS-perspektiv. Han 

berättar så här om hur han jobbat hårt för att få gehör för PBS-idéerna även 

inom denna kommunalpolitiska arena: 

 
Lennart: Sen har ju jag haft en, fått ta huvudansvar för kommunen. När jag 

kom här så hade man ju som många kommuner ett krav på sig att man måste 

tydliggöra en sorts styrning av verksamheten och det var målstyrning i en 

ganska traditionell bemärkelse som man pratade om. Att bryta ner mål från 
fullmäktige och hela vägen ner och det måste bli tydligare och man ska följa 

upp. Så jag hamnade nästan på direkten i ett sånt projekt och det ställde jag inte 

upp på för jag tror inte på det. Det rimmar inte med det sätt vi tänker på, så det 

har varit mycket turer innan det sen blev ett kvalitetsutvecklingsprojekt för hela 
kommunen, men där man  

Annika: även i andra …  

Lennart: ja, alltså, det blev den benämningen på det hela, eller 

målstyrningsprojekt, nu kallas det Lotsen och det har gått flera vändor där de 
(från andra förvaltningar, min anm.) under resans gång ändå haft svårt för att släppa 
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det här. Det har kommit in mycket av den här balanserade styrningen och man 
ska ha flera perspektiv i det hela och det ska finnas det här med servicegaranti 

där det ska vara en viss nivå och så vidare och klagomålshantering och … 

många splittrande infallsvinklar så. Vi har haft fullt sjå att värja oss mot hela 

tiden och samtidigt försöka missionera om att det här (PBS, min anm.) borde ju 
hela kommunen ta till sig. Jag tycker att cirklarna vidgar sig och min ambition är 

ju då att vi måste få till det i … om vi tror på det, inte bara inom skola och 

barnomsorgen, förskolan och inom nämndens ansvarsområden (FCK1).  

 

I Kvarnby har de alltså beslutat att låta det problembaserade perspektivet på 

skolutveckling utgöra den bärande idén för hela skolans verksamhet och inom 

förvaltningsledningsarenan närs också förhoppningar om att det ska bli en 

bärande idé inom hela kommunen. Inom skolförvaltningen vill de alltså anta 

PBS som en kommunal styrmodell. Detta har förutom att försöka låta PBS bli 

en styrmodell för hela kommunen inneburit två saker: inom skolarenan utgör 

det problembaserade perspektivet ett filter när det gäller allt som erbjuds och 

åläggs dem i verksamheten. Inom förvaltningsarenan tillämpas det 

problembaserade perspektivet vid saker som lönesättning, medarbetarsamtal 

och tjänstetillsättning.  

 

I de intervjuades berättelser från skolarenan framkommer en varierande 

kunskap alternativt intresse för dessa strävanden inom förvaltningen. Många 

berättar att den filtrerande funktionen man har låtit PBS fungera som har 

inneburit ett större lugn än tidigare, eftersom man nu har fått ett redskap att 

prioritera i allt som ”kommer”. Men det berättas också att även sådant som 

åläggs dem, som exempelvis IUP (de individuella utvecklingsplanerna), kan 

angripas ur ett PBS-perspektiv, vilket gör att även sådana arbeten känns mera 

meningsfulla. Men, alla är inte lika förtjusta i förvaltningens strama PBS-linje. 

Om detta handlar avsnittet nedan.   

 

Några motberättelser till organisationsberättelsen  

 

De som inte tolkar PBS innebörder och funktion i linje med 

organisationsberättelsen berättar att det efter fyra år fortfarande kan vara svårt 

att säga vad PBS handlar om och hur just denna utvecklingssatsning kan 

relateras till andra. När jag lyssnar till de intervjuade på skolarenan hör jag också 

att det inte heller är självklart att PBS har tilldelats en så viktig roll i förhållande 

till andra satsningar, så som beslutats inom ledningsarenan. Ett exempel på det 

är när en av lärarna i arbetslaget på högstadiet talar om att han kan se en 
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skillnad mellan PBS och arbetet med entreprenöriellt lärande (FLIS) där bara de 

som är intresserade är med, till skillnad från PBS som alla arbetar med på något 

sätt. Att det här FLIS-projektet redan passerat igenom PBS-filtret inom 

förvaltningsarenan är alltså alla inte medvetna om alternativt intresserade av. 

Stefan för ju, som tidigare visats, ett ganska långt resonemang om hur han som 

utvecklingsledare lägger ner mycken tid och kraft på att verka för att 

skolledarna och lärarna hela tiden måste utgå från frågan: Hur kan detta landa i 

ett PBS-förhållningssätt? och att de måste kunna redogöra för vilka mål de 

arbetar mot i de olika satsningarna man vill engagera sig i. Huruvida detta är 

tydligt, alternativt viktigt för lärarna är alltså oklart.  

 

En som också har andra tankar kring förvaltningens stora satsning på PBS är 

Eva, rektor på Kullskolan. Hon säger att det kanske är så att hon egentligen inte 

är så förtjust i PBS-idéerna för hon tycker att det finns så mycket annat också 

och hennes berättelse andas en viss frustration över att PBS dominerar så pass 

mycket. Förvaltningschefens och utvecklingsledarens engagemang säger hon är 

på både gott och ont. Hon säger så här om deras arbete i rektorsgruppen:  

 
Vardagsarbetet försvinner på nåt sätt. Det är bara planera tid för utveckling här 

nånstans häruppe och aldrig tid att gräva där man står på nåt sätt (R3K1). 

 

Med att gräva där man står säger Eva att hon menar att de inte tar sig tid i 

rektorsgruppen för att prata om lönesättning, tjänster och sådana saker, även 

om hon också säger att PBS inom skolarenan har inneburit att lärarna fått en 

bättre struktur på sitt utvecklingsarbete.  

 

I det intervjuade arbetslaget på högstadiet finns också kritiska röster bland de 

mera positivt inställda: 

 
Ann: När jag ser att det blir så här över … genomsyrande så här, då kan det 

vara svårt att få folk att vara kritiska utan man måste hänga på trenden och vara 
positiv. 

Annika: Du menar att ni som lärare känner att ni måste vara det? 

Ann: Ja och skolledare och allting.  

Annika: För att man har bestämt på kommunnivå? 
Ann: Ja.  

Barbro: Jag tycker att själva PBS det är rätt överreklamerat, så lite kejsarens nya 

kläder på nåt sätt. 

Annika: Hur kommer det sig att du känner det så? 
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Barbro: Ja, att det har blivit så dominerande och så här kommer vi med vår 
PBS! Det är det enda som gäller liksom … 

Olle: På varenda liten fortbildning har det ju varit PBS. 

Barbro: Allt annat har fått stryka på foten, att det finns andra metoder som kan 

vara väl så bra då. Men det vi har fått ut av det är ju väldigt positiv och 
resurserna och att det fungerat väldigt bra i vårt arbetslag, men som sagt, 

samtalsmetoden den kan man väl redan på dagis. Men den har ju fått oss att ta 

till oss den igen, så det är väldigt positivt tycker jag. Så att … det har funkat i 

vårt arbetslag tycker jag, och det är bra.   
(…)  

Olle: Och då känner man ju att, det kändes ju redan då att man (hörs dåligt, jag 

tror att han säger att det var väldigt långt att låsa upp ett arbete så länge som fem år och låta 

alla resurser gå till det)  
Barbro: Om man inte ser nyttan med det så.  

Olle: Nej, så kände jag det, det blir ingen mer fortbildning på fem år för mig 

(AL2K1). 

 

Att de inom förvaltningsarenan här i Kvarnby beslutat sig för att låta PBS-

policyn utgöra ledmotivet för skolutvecklingsarbetet har uppmärksammats av 

arbetslaget ovan men alla är alltså inte helt nöjda med denna lösning. 

 

En annan motberättelse handlar om en begynnande tveksamhet inför de 

ekonomiska kostnaderna för PBS. Så här säger till exempel en av lärarna i det 

intervjuade arbetslaget på Kullskolan:   

 
Katrin: däremot så tycker jag att det kostar en hel del nu, förhoppningsvis så 

kommer det barnen till godo, jag tycker att vi börjar bli många lärledare som 
kommer på lärledarträffar och javisst, det är säkert bra, men man får ju se 

litegrann vad det kostar också. (…) Nu är vi två lärledare i varje arbetslag (…), 

det är rätt många som ska vara med i utbildningen, plus Eva (rektor, min anm.), 

som är på ännu fler utbildningar. Sen förra året, att vi hade så pass mycket 
nedsättning i tjänsten för PBS:en, jag tycker att det är för mycket. 

Förhoppningsvis kommer det barnen till godo, men jag är inte säker på det hela 

tiden. Man får utvärdera det litegrann också (AL3K1). 

 

Beroende på vem jag lyssnar till framstår organisationsberättelsen i Kvarnby 

antingen som en väl genomtänkt modell för skolutveckling, där hänsyn tas till 

lärares och skolledares vardagsarbete, som i linje med ett PBS-perspektiv utgör 

utgångspunkt för skolutveckling. Eller så framstår denna genomtänkthet som 

ett skolutvecklingsarbete där såväl skolledare och lärare styrs hårt efter 

förvaltningens beslut att låta allt filtreras genom PBS.  
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Oavsett detta framträder dock en samstämmighet i berättelserna som handlar 

om att klimatet på skolorna och i arbetslagen har förändrats till det positiva. 

När lärarna beskriver effekterna av PBS-arbetet säger flera att de inte riktigt vet 

om det är bara PBS som bidragit till klimatförändringen, samtidigt som andra 

lyfter fram just sättet att förhålla sig till varandra i PBS som orsak till denna 

klimatförbättring. Rektorerna (med ett undantag) verkar dock vara mera 

övertygade om att det är PBS som har bidragit till denna förändring. Andra 

effekter som lärarna lyfter fram är att PBS-arbetet även påverkat arbetet i 

elevgrupperna. Både att man som lärare arbetar med det lärande samtalet i 

klassen, eller att man själv genom att delta i lärande samtal även har fått en 

större nyfikenhet inför sina elever, vilka de är och varför de gör som de gör. 

Det kommunövergripande lärområdesarbetet har också bidragit till att 

förståelsen för varandras arbete med olika åldrar har ökat säger de. De berättar 

också att de genom att träffa varandra utanför arbetslaget, de som gör det, får 

inspiration och tips av varandra. Huruvida man upplevt dessa 

lärområdesgrupper positivt eller inte hör samman med om grupperna fungerat 

bra eller inte och om man ”hamnat” i en grupp vars ämne har intresserat en. 

Alla de intervjuade är dock positiva till att få avsatt tid till att sitta ner och 

samtala om pedagogiska frågor.  

 

Att använda en berättelse som ett redskap att styra med  

 

I organisationsberättelsen så som jag beskrivit den redogörs för de olika 

åtgärderna som vidtagits för att komma till rätta med den tidigare negativa 

spiralen, det som beskrevs som skolavveckling snarare än skolutveckling, i 

kronologiska termer. En kronologiskt konstruerad organisationsberättelse kan 

beskrivas i termer av att man retrospektivt kontrollerar floden av händelser som 

strömmat genom organisationen genom att man väljer att berätta om de 

händelser som i efterhand ses passa (Boje 2001, Czarniawska 2007). På detta 

sätt formeras också berättelsen till ett ledarskapsverktyg då dessa innehåller en 

tydlig intrig som består av kausalt sammanhängande händelser som kulminerar i 

en lösning av ett problem (Boje 2001): ”det är så här vi ska göra”. Just 

berättelseformen kan också, som Brockmeier och Harré (2001) lyfter fram, vara 

förföriskt övertygande då den just ”drar samman” ett skeende till ett 

begreppsligt och sammanhangsligt helt. Med hjälp av ovan redovisade kausala 

påståenden har man i Kvarnby skapat en sammanhängande och därigenom 

övertygande skolutvecklingsberättelse för att begripliggöra och leda en 
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organisationsförändring. Stefan, utvecklingsledaren framhåller också under vår 

intervju vikten av att han hela tiden håller den här utvecklingshistorien levande 

för att påminna alla om varför de arbetar som de gör.  

 

Nedan beskriver jag vilka positioner och strategier för meningsskapande som 

utvecklats i linje med organisationsberättelsen i termer av vilka som utsetts att 

fungera som regissörer av berättelsen om skolutveckling.  

 

Utvecklingsledaren – huvudregissör i berättelsen om skolutveckling i 

Kvarnby   

 

Den drivande kraften både i att finna, levandegöra samt levandehålla en 

utvecklingslinje och att lokalt omformulera utifrån kommande påbud och 

erbjudanden i Kvarnby är Stefan, som i egenskap av att vara utvecklingsledare 

också getts ett formellt mandat att vara den som skapar strategier för 

meningsskapande i utvecklingsarbetet (Mishler 1995). Maria, politikern, 

Lennart, förvaltningschefen, Rune och Eva, två av rektorerna betonar också 

Stefans betydelse. Maria säger så här:  

 
Jag ser honom som en motor eller en åra eller så, ett redskap för redskapen på 

nåt sätt. Han har ju också i sin person en stor legitimitet i det att han kommer 
ur dom egna leden. Så därför så har han en helt annan position än om vi skulle 

ha tagit hit en vilt främmande person och stoppat in här (PK1). 

 

Rune som är skolledare och som hade ansvar för den enhet som arbetade med 

barn i svårigheter under sin tid som rektor för 7-9 berättar om när Stefan 

jobbade på den enheten och hur han uppskattade Stefans sätt att resonera kring 

dessa barn. Han berättar också hur han arbetade för att Stefan skulle kunna bli 

en resurs för alla kommunens skolor i egenskap av utvecklingsledare. Maria 

bekräftar också bilden av Stefan som en drivande kraft i kommunens 

skolutvecklingsarbete och hans egen historia i kommunen. Så här säger hon:  

 
Han var ju drivande kraft i det här från början och han kom från en ytterskola 

där dom alltid, där man fick åka med jämna mellanrum, som politiker då, för 

dom skulle alltid göra tvärtom. Jag tyckte det var intressant redan då just för att 
det fanns ett engagemang och en entusiasm (R5K1). 

 

Lennart, förvaltningschefen, beskriver också både hur han såg potentialen i 

Stefans sätt att arbeta och hur de två sedan har samarbetat för detta sätt att 
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arbeta. Som exempel nämner han att Stefans tid har utökats, från att först ha 

tjänstgjort som utvecklingsledare på 25 procent till att nu göra det på heltid. 

 

Stefan själv säger att han är lite fascinerad av den legitimitet han har då han har 

ett förflutet på en i kommunen kontroversiell skola, men också att han bråkat 

som han säger själv, med lärarna på högstadiet då han arbetade på enheten för 

barn i svårigheter. Ändå säger han, är förhållningssättet i PBS rätt så accepterat. 

Själv tror han att det kan bero på det förhållningssätt han har:  

 
Att man är intresserad av hur folk tänker, för jag för ju aldrig ut hur jag tycker 

att dom ska jobba. Man ska ha en ledning som är intresserad av vem jag är och 
hur jag tänker (ULK1).  

 

Han säger också att han tycker att det är fascinerande att det kan vara så lätt att 

vidareutveckla och skapa entusiasm. Det är fascinerande att det kan bli så säger 

han, att man kan börja tänka i andra banor, att det kan vända, att man börjar 

fundera. Han säger så här:   

 
Så det går, det går om man kan sprida en entusiastisk, inte värderande men 
utmanande attityd, så kan man få till förändringar och det kommer ju barnen till 

del. Så det pratas mindre och mindre om tycker jag, det är ju min bild, det 

kanske är så att jag inte får höra, mindre och mindre om hur hopplösa eleverna 

är, mer och mer om: ”hur kan vi (vi lärare, min anm.) göra för att lyckas?” Så det 
kan man säga att det har vänt och det kan man ju säga att det är att vara 

professionell (ULK1).  

 

Stefans säger att hans strategi är att både vara historieberättaren som håller 

skolornas utvecklingstråd levande, men han är också utmanaren. Stefan berättar 

att han också är PBS-medarbetare, det vill säga att han ingår i den grupp av 

medarbetare från Karlstads universitet som är ute och gör insatser i andra i PBS 

medverkande kommuner. Genom detta säger han, blir han också något av ett 

PBS-språkrör, även om han är noga med att säga att han gör sin egen tolkning 

och omformulering av PBS. Han är också väldigt mån om att framhålla 

lärledarnas viktiga funktion i det här arbetet. Det är de som är de riktiga 

proffsen på att leda de lärande samtalen säger han, som ”jädrar i mig är en 

konst ska du veta”. Men han talar också om hur han ägnat mycket tid under de 

fyra år som gått åt att ”sammanlänka perspektivet ovanifrån och underifrån” 

som han väljer att uttrycka det. Han säger så här om den process som inleddes 

under arbetet med ”dialogen”:   
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Och då (…) började (vi) prata med varandra om vad är det vi gör, och varför 
(…). Sen blir det ju inte nåt sånt här lärande utifrån det, bara för att man ger tid 

för det, det upptäckte vi (inom förvaltningsarenan, min anm.). När man ger tid för 

det så pratar man om allt annat än varför jag gör det jag gör, det vill säga målen 

(…).  Utan det blev en massa annat och där kom då PBS och lärande samtal in 
som ett viktigt redskap. Ett verktyg för att få fatt på det som det från början 

fanns ett behov av. När vi sen skulle gå med i detta kom ju återigen den här 

misstänksamheten över… ovanifrån perspektivet: ”Jaha nu är det det här”! 

Fastän vi hade frågat, det kom från lärarna själva, det var ett underifrån … när 
då det ovanliggande perspektivet tar hand om det så blir det plötsligt ett sånt 

projekt va! (ULK1) 

 

Det Stefan talar om här återknyter till lärarnas motberättelser som redovisades 

ovan. För även om Stefan i egenskap av att vara utvecklingsledare och genom 

de år som förflutit och utifrån sina intentioner med utvecklingsarbetet allt mer 

distinkt i samarbete med de andra inom förvaltningsarenan arbetat fram vad 

man kan kalla för ett manus för skolutvecklingsarbetet, så finns det andra som 

har andra motiv och intressen för detta arbete. Men samtidigt framhåller också 

andra Stefans betydelse för utvecklingsarbetet och berättar att det till stora delar 

är hans förtjänst att hela förvaltningen har förstått betydelsen av att anlägga ett 

underifrånperspektiv på skolutveckling. Rune säger så här:  

 
Hans arbete med kvalitetsredovisning till exempel, har ju fått genomslag i 
kommunen, det är roligt tycker jag, så att … det ligger ju hos honom, väldigt 

mycket av den förtjänsten tycker jag, och förvaltningschefen. Alltså att han 

(förvaltningschefen, min anm.) argumenterar så starkt för vår förvaltnings sätt att 

hantera kvalitetsredovisningen. Det har blivit bra och det fanns väl redan i 
rekryteringen av förvaltningschefstjänsten vill jag minnas … (R5K1). (Vilket 

Lennart på ett sätt bekräftar då han säger att han utarbetade en liknande 

kvalitetsredovisningsmodell i ett tidigare arbete. Han säger dock inget direkt om vad som stod 

i någon annons).   

 

Rune fortsätter att säga att alla däremot inte är medvetna om att Stefan också är 

PBS-medarbetare. Stefan håller i utbildningen av nya lärledare, säger han, som 

därför nog är medvetna om detta, men annars betraktas nog lärledarna mer som 

en arbetskamrat som har gått en kurs. Att Stefan röner stor respekt och gillande 

är klart i alla fall säger han. De som inte är lärledare träffar inte Stefan så ofta 

heller, så det är olika hur väl insatta alla är i den röda tråden i 

utvecklingshistorien säger Rune. Stefans styrka ligger i säger han, att han är bra 

på att förklara hur saker hänger samman: PBS – kvalitetsredovisning – 

skolutvecklingsavtal – läroplan. Han säger så här: 
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Sammanhangen är svårt för folk, eller inte bara för folk, även för mig, jag måste 

tänka till ibland (…) Sammanhangen och kopplingarna är jätteviktiga. (…): Vad 
är uppdraget nu då, vi pratar ju IUP, varför ska vi prata uppdraget då? Det är 

väl klart att vi ska prata om vårt uppdrag och utvecklingsfrågor när vi ska prata 

om IUP, det är ju självklart, för det hör ihop. Men när man tar varje lite sak för 

sig, då kan ju för någon, PBS också, bli ett bekymmer (R5K1). 

 

Det Rune säger i citatet kan ses som en beskrivning av den strävan efter att 

arbeta utifrån en helhet som beskrivs ovan.  

 

I lärarnas berättelser är också Stefan i det närmaste osynlig, då det inte är någon 

som talar om varken utvecklingsledarens funktion eller eventuella betydelse för 

PBS eller annat skolutvecklingsarbete. Kanske är det så att positionen 

utvecklingsledare döljs av att den ingår i förvaltningsarenan. Eller att Stefan i 

egenskap av utvecklingsledare står som en representant för förvaltningen och 

dess mycket starka och välregisserade skolutvecklingsberättelse. Huruvida de 

vill tillhöra denna eller inte, eller hur de väljer att positionera sig i förhållande till 

den presenteras nedan.   

 

Lärledarna – viktiga medregissörer 

 

En grupp som inrättats som en följd av PBS är lärledargruppen. Denna grupp 

berättar Lennart, förvaltningschefen, samlas då och då under året och de är 

även med vid planeringen av de årliga lärstämmorna. Några av de redan 

utbildade lärledarna brukar också vara med vid utbildning av nya säger han, för 

att sörja för en viss kontinuitet. Att lärledaren har en viktig funktion i 

lärområdesarbetet, framkommer också i intervjuerna med arbetslagen. I 

Kvarnby är PBS-arbetet organiserat på två sätt, dels i arbetslagen, dels i 

kommun- och stadieövergripande lärgrupper. I intervjuerna berättas om att det 

i dessa grupper inte alltid har funnits någon med lärledarkompetens, vilket de 

säger sig ha saknat om man suttit i en sådan grupp men också att det har känts 

orättvist att inte alla grupper haft någon lärledare. 

 

När det gäller utbildningen av nya lärledare framkommer dock olika 

inställningar till det. Några berättar att de tycker att det är bra att det utbildas 

flera hela tiden då PBS-arbetet blir mycket lättare om många känner till dess 

grundtankar. Å andra sidan finns de också de, som visades ovan, börjar tycka 
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att kostnaderna för dessa utbildningar börjar bli väl stora i relation till vad som 

kommer eleverna till godo.  

 

I relation till positionen lärledare har det också uppkommit en position jämte 

lärledaren som kan betecknas som icke-lärledare då lärarna berättar om den 

konkurrens som i varje fall vid iscensättningen av PBS uppstod mellan dessa två 

positioner: de som fick gå lärledarutbildningen och de som inte fick det. 

Lärarna berättar att de till en början trodde att alla skulle få gå utbildningen, 

vilket jag också redogjorde för i lärarnas berättelser om deras erfarenheter av 

iscensättningen av PBS. Så här säger Kristin:  

 
Kan också vara när det kördes igång så var det så här, jag vet att många 

upplevde det, man visste inte riktigt vad det (PBS, min anm.) var. Det blev lite vi 

och dom, det blev lärledarna (här hörs det dåligt vad hon säger, jag tror hon säger något 

om att det bara var lärledarna som visste vad PBS var) (AL2K1). 

 

Konkurrensen, säger de som talar om detta, har bestått av att lärledarna var de 

som fick en större kunskap om PBS och att det har känts orättvist. 

Lärledarutbildningen kan alltså betraktas som en meningsskapande arena, en 

plats flera skulle vilja ha tillträde till och inte enbart de som till en början valdes 

ut till positionen lärledare. Trots att det i intervjuerna inte talas så mycket om 

den specifika lärledarutbildningen eller positionen lärledare så hör jag att denna 

utbildning och grupp och de tillfällen som ges i organisationen för lärledarna att 

träffas utgör viktiga mötesplatser för den lokala konstruktionen av berättelsen 

om PBS. Lärledarna har alltså kommit att bli viktiga aktörer i inramningen av 

berättelsen om PBS (Mishler 1995). Ofta, men inte alltid, ges och tar sig 

lärledarna också, rätten att äga rättigheterna till den här berättelsen. Lärledarna 

kan alltså sägas utgöra viktiga medregissörer i Kvarnbys skolutvecklingshistoria. 

Dessas betydelse för skolutvecklingsarbetet framhålls också av Stefan, som 

visades ovan och det framkommer också i lärarberättelserna då de som inte haft 

någon lärledare i sitt lärområdesarbete säger att de haft svårare att komma 

vidare i arbetet när ingen haft denna position.  

 

Men det finns andra berättelser också, som utmanar den officiella och som 

därigenom också innehåller viss kritik mot utvecklingsledarens starka 

engagemang i just PBS. Lindas, rektor, ganska kraftiga avvisande av just 

förvaltningens betydelse för hennes skolutvecklingsarbete kan tolkas i termer av 

utmaning av en rådande berättelse, även om hon är positiv till 

utgångspunkterna för och metoderna i PBS. Eva är ju, som jag tidigare 
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redogjort för, inte heller helt nöjd med att den rådande organisationsberättelsen 

om skolutveckling i Kvarnby stavas med de tre bokstäverna P B och S. Hon 

säger så här:  

 
Eva: Jag vet inte om jag ska gå in på person, men jag vet inte om 
utvecklingsledaren då, han är ju väldigt engagerad och väldigt intresserad och 

förvaltningschefen också. På nåt sätt det är det dom som driver det väldigt 

mycket, på gott och ont. Det är inte bara på ont, men som sagt, ibland kan det 

bli lite för mycket. (…) ibland kan det vara lite störande (…) PBS är allt! Det är 

kvalitetsredovisning som jag tycker kan bli lite flummig och, ja …  
Annika: Vari ligger flummet? 

Eva: Det är inte … det är inte några konkreta frågeställningar kan man tycka, så 

direkt utan det går mycket vitt runt omkring och …  

Annika: Och det är ingenting som du kan påverka själv? Att göra det konkret? 
Eva: Nej, … inte riktigt, vi har ju frågeställningar som vi utgår ifrån då, från 

förvaltningschefen och utvecklingsledaren, så det kretsar ju kring det hela tiden, 

så ibland kan jag tycka att det är lite för mycket (R3K1).  

 

Stefan, utvecklingsledarens position framstår som mycket betydelsefull i 

skolutvecklingsarbetet när jag lyssnar till dem inom ledningssarenan, även om 

alla inte uppskattar den hårt drivna PBS-linjen som hans arbete utgår ifrån. 

Utvecklingsledarens position är dock inte lika hörbar i det lärarna berättar.  

 

Avslutande kommentar  

 

I det här kapitlet har jag velat visa hur PBS togs emot på olika sätt av människor 

inom olika arenor i Kvarnby kommuns skolförvaltning. Detta gjordes genom 

att  

 

• visa hur de inom förvaltningsarenan i Kvarnby utefter en kronologisk 

linje har konstruerat en berättelse om kommunens skolutvecklings-

historia där PBS har skrivits in som en bärande idé i skolornas 

utvecklingsarbete 

• visa hur detta institutionella minne också utgör stommen i 

organisationsberättelsen och används som ett nyckelinstrument i 

förvaltningens styrning av verksamheten  

• visa hur utvecklingsledaren fått ett huvudmandat att driva arbetet men 

hur han också framhåller lärledarnas viktiga funktion av medregissörer i 

detta arbete 
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Organisationsberättelsen är starkt sammanhållen och skolutvecklingsarbetet 

skulle kunna beskrivas som väl sammanhållet alternativt hårt hållet. Men jag har 

också visat att det finns motberättelser till organisationsberättelsen. Rektorerna 

till exempel, visar med sina berättelser att de i olika hög grad skriver in sig i 

förvaltningens skolutvecklingshistoria. Detta delvis beroende på att de inte 

arbetat så länge i kommunen, men också för att de var och en i relation till egna 

motiv och intressen inte tillskriver PBS den betydelse som man gjort inom 

förvaltningsarenan. I lärarnas berättelser framkommer också motberättelser 

som på liknande sätt handlar om en tveksamhet inför förvaltningens val av att 

låta PBS utgöra den bärande idén för förvaltningens skolutvecklingsarbete. 

 

 

Nedan övergår jag i avhandlingens näst sista kapitel till att föra en mera 

övergripande diskussion kring de resultat jag presenterat ovan.  

 

Som en avslutning på hela avhandlingen presenterar jag sedan till sist några 

framåtblickande funderingar i en epilog. Detta görs genom att anlägga en 

självkritisk blick på min egen insats i relation till den narrativa ansatsen. 
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KAPITEL 8.  

 

ISCENSÄTTNING AV ETT NYTT 

UTVECKLINGSARBETE - ETT FÖNSTER MOT 

PRAKTIKENS DISKURSIVA DIMENSION 

Resultatdiskussion 

 

Mitt syfte med denna studie har varit att genom att studera olika aktörers 

berättelseskapande om sina erfarenheter av genomförandet av PBS fördjupa 

förståelsen av PBS och därigenom även vissa aspekter av skol- och 

organisationsutveckling i allmänhet. I de tre resultatkapitlen ovan har jag med 

hjälp av dessa aktörers berättelser från tre kommunala förvaltningar och skolor 

visat att en ny utvecklingsidé som introduceras i en organisation tas emot, 

tolkas och omkonstrueras efter såväl egna personliga som organisatoriska 

motiv, behov och intressen. Men jag har inte bara konstaterat detta utan jag har 

också velat visa hur de intervjuade med sina berättelser visar hur denna 

omkonstruktion går till.  

 

När jag nu går vidare betraktar jag mina resultat från respektive kommun i 

relation till varandra. Genom att anlägga ett kritiskt och inkluderande 

policyperspektiv på dessa resultat diskuteras dessa i relation till det 

problembaserade perspektivet på skolutveckling. Den diskursiva dimensionen i 

policybegreppet tillhandahåller också ett sätt att sätta dessa resultat i relation till 

de berättelser om skola och skolutveckling som kommit att berättas de senaste 

decennierna, vilket jag också avser att göra.  

 

Kapitlet inleds med en kort sammanfattning av resultaten från de tre studerade 

kommunerna.  

 

PBS i tre lokala kontexter – en sammanfattning  

 

De tre resultatkapitlen ovan presenterades i form av tre berättelser som var och 

en handlade om ett övergripande tema i de intervjuades berättelser från 

respektive kommun. Nedan sammanfattar jag kort innebörderna i dessa tre 

berättelser. 
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Kapitlet om Åsen handlade om de intervjuades erfarenheter av tre 

utvecklingssatsningar inklusive PBS som genomförts i kommunen under de 

senaste tio åren och vilka konsekvenser dessa olika erfarenheter fick för 

iscensättning och genomförande av PBS-arbetet. Spänningen mellan 

organisationsberättelsen i Åsen och dess motberättelser handlade om dessa 

skilda erfarenheter av de tre utvecklingssatsningarnas eventuella överens-

stämmelse. I organisationsberättelsen presenterades en pluralistisk modell för 

skolutveckling, där PBS föreställdes som ett av flera verktyg för detta 

utvecklingsarbete. Motberättelserna handlade om ett missnöje med denna 

flerhövdade modell. En av dessa motberättelser handlade om att det 

problembaserade perspektivet istället borde utgöra en grund för allt annat man 

valde och ålades att arbeta med. En modell liknande den som utarbetats i 

Kvarnby. En annan motberättelse handlade om att en åtskillnad mellan PBS 

och det systemteoretiska perspektivet inte borde göras, även om det i denna 

motberättelse inte fördes fram att PBS borde utgöra en plattform för annat. 

Men en motberättelse handlade också om en tveksamhet inför PBS 

överhuvudtaget, eftersom de redan arbetade efter en systemteoretisk modell i 

kommunen.  

 

Kapitlet om Bergnäs handlade om de intervjuades berättelser om sina 

erfarenheter av att verka i dubbla förhållningssätt. Det vill säga den spänning 

som uppstod mellan organisationsberättelsens respektive motberättelsernas 

skilda tolkningar av PBS. Min framställning fokuserade den kollision mellan ett 

uppifrån- och ett underifrånperspektiv på skolutveckling som uppstod genom 

dessa skilda tolkningar. Uppifrånperspektivet företräddes huvudsakligen av dem 

inom förvaltningsledningsarenan, underifrånperspektivet av dem inom 

skolarenan, även om det inom skolarenan fanns en variation i hur denna 

kollision erfarits.   

 

Kapitlet om Kvarnby handlade om hur man med hjälp av berättelserna från 

förvaltningsledningsarenan kunde se ett frö till vad man skulle kunna kalla ett 

institutionellt minne (Linde 2008). Det vill säga hur en historia sätts samman 

och återberättas för att skapa och återskapa en organisatorisk identitet. I den 

här historien tillskrevs PBS en viktig roll som både styrmodell för verksamheten 

och som ett verktyg i det praktiska skolutvecklingsarbetet. Motberättelserna till 

organisationsberättelsen handlade om att skolutvecklingsarbetet genom 
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förvaltningens starka satsning på PBS kunde kännas väl ensidigt och att andra 

sätt att betrakta skolutveckling och kvalitetsarbete inte riktigt släpptes fram.  

 

I respektive kommun öppnades också, i linje med organisationsberättelsen, i 

varierande omfattning nya möjligheter och positioner att driva den nya 

utvecklingsidén PBS. I alla kommuner skapades positionen lärledare, eftersom 

det var en till PBS-arbetet hörande strategi. I Åsen utformades dessutom en ny 

grupp, PBS-ledargruppen, med uppgift att själva planera och fortsätta PBS-

arbetet inklusive att utbilda nya lärledare, när samarbetet med Karlstads 

universitet avslutas. I Kvarnby tilldelades förvaltningens utvecklingsledare ett 

starkt mandat att tillsammans med lärledarna rama in och driva 

utvecklingsarbetet i linje med PBS-idéerna. Ett mandat som dessutom innebar 

en fortsatt utbildning av lärledare i kommunen. I Bergnäs utformades inte några 

specifika PBS-strategier eller positioner utöver den utbildning av lärledare som 

ingick till en början.   

 

Jag visade också att dessa nya möjligheter och positioner inte alltid 

välkomnades av dem med ett engagemang i tidigare satsningar. ”Gamla” 

positioner med hemvist i tidigare satsningar kom alltså ibland att krocka med 

dem som innebar mandat att rama in och skapa strategier för meningsskapande 

inom den nya satsningen, PBS-samarbetet.  

 

Några konklusioner  

 

Mina resultat har visat att en ny utvecklingsidé som landar i en verksamhet 

tolkas och konstrueras om i linje med såväl diskursiva som lokalhistoriska och 

personliga omständigheter. Ett resultat som inte på något sätt är överraskande, 

eftersom denna kunskap funnits inom organisationsforskning sedan 1970-talet. 

Men istället för att inta ett implementationsperspektiv, det vill säga att återigen 

undersöka och försöka förklara hur en policy kan fås att fungera, ville jag vända 

på perspektivet för att med hjälp av de medverkandes berättelser undersöka hur 

policy fungerar. Utifrån den kritiska ansats som jag betraktat berättelserna från 

de tre studerade kommunerna kan det därför verka omöjligt att kunna dra några 

andra slutsatser än de jag konstaterar ovan. Men några konklusioner avseende 

praktikerarenan kan ändå göras. Dessa är:  
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• Det är svårt att bedriva skolutvecklingsarbete som utgår ifrån en specifik 

utvecklingsidé, om tolkningarna av idén i fråga såväl inom som mellan 

skolans olika arenor går alltför brett isär.  

• Lokal tolkning och konstruktion av en utvecklingsidé får konsekvenser 

för vilka strategier för meningsskapande som utvecklas och vilka 

positioner med mandat att rama in och driva utvecklingsarbetet som 

upprättas.  

• Skolutvecklingsarbete utifrån en specifik idé underlättas av att de inom 

den politiska arenan och förvaltningsarenan är engagerade i och driver 

arbetet i linje med denna. 

 

Nedan avser jag att gå vidare genom att anlägga ett kritiskt, vidgat 

policyperspektiv på dessa resultat.  

 

PBS i ljuset av ett kritiskt policyperspektiv 

 

I avhandlingens introduktion skrev jag att de jag har intervjuat ger mig ett 

intryck av att de lever i skolvardagen i en kakofoni av såväl erbjudanden om att 

medverka i satsningar av olika slag som ålägganden från statligt håll. Den här 

kakofonin kan också benämnas policymångfald, en mängd utvecklings-

erbjudanden och krav som formuleras och presenteras skriftligt i olika former 

av styr- och utvecklingsdokument. Ur ett kritiskt perspektiv på policy 

framträder dessa erbjudanden och krav som ett slags textbaserade 

interventioner i en praktik (Ball 2006h). Texter som alltså får betydelse för hur 

praktiker utformas eftersom de, snarare än att i detalj beskriva hur saker och 

ting ska utföras, skapar vissa förutsättningar i förhållande till de mål som sätts 

upp. Förutsättningar som från policytextkonstruktionsarenan ofta formulerats 

enkelt och klart, men som vid iscensättning upptäcks framstå långt mer 

komplicerade, vilket mina resultat också visar.  

 

Men förutom att policytexter kan förstås med hjälp av begreppet intervention 

innebär den diskursiva dimensionen i en policy att den skrivna texten även 

producerar vad som i en given tid betraktas som både vettigt och självklart. En 

diskurs kan förstås som ett slags ”sanningsproducent” (Sundberg 2005). En 

reform- eller utvecklingstext formulerar vad som är att betrakta som ”sant”, 

vilket också innebär att reform och utvecklingsarbete kan betraktas som en 
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diskursiv praktik, där vissa sätt att tala/tänka möjliggörs, andra inte (Ball 2006h, 

2007; Sundberg 2005).  

 

Men i skolan föreligger inte en utvecklingstext, inte en policy, utan en mångfald. 

När jag betraktar resultatens olika berättelser om denna mångfald, framträder 

spänningarna mellan organisationsberättelserna och dess motberättelser såsom i 

ett rum, i sin tur fyllt av diskursiva berättelser, gamla såväl som nya. Det här av 

diskursiva berättelser fyllda rummet karaktäriseras av att det däri pågår kamp 

och förhandling: vad ska just vår berättelse om skola och skolutveckling handla 

om? Inom respektive arena besvaras denna fråga på olika sätt, även om det 

också finns vissa överensstämmelser arenorna emellan såväl som inom 

arenorna. I ljuset av ett kritiskt policyperspektiv framträder de här spänningarna 

som dilemman, implicerade av kakofonin av policyröster, vars föreskrifter drar 

åt olika håll.  

 

Nedan tar jag upp följande dilemman till diskussion:  

 

• Frågor om uppifrån och nerifrån – policy, dess läsare och diskursiva 

sammanhang 

• Kvalitetsredovisningsarbetet – en diskursiv praktik 

• PBS, en kostnadseffektiv metod? – professionalitet, autonomi och 

performativitet 

• Skolutveckling – ett diskursivt rum mellan undervisning och utveckling 

 

Frågor om uppifrån och nerifrån – policy, dess läsare och diskursiva 

sammanhang 

 

När PBS, utifrån de förutsättningar för styrning och ledning som formulerats 

från dess textkonstruktionsarena landade i de tre studerade kommunerna, 

väcktes frågor som handlade om ”uppifrån” respektive ”nerifrån”. Frågor som 

implicit handlade om policyers skilda värdebaser, men som kom till uttryck i 

fraser som att alla inte förstått vad PBS ”egentligen” innebar. Exempel på detta 

är att när PBS ställdes mot mål- och resultatstyrningspolicyn kom samtal inom 

och mellan skolans arenor att handla om vad man ”får” och ”inte får” göra ur 

ett PBS-perspektiv: Vem har rätt att initiera ett lärområde? Vem har rätt att 

initiera en fråga att ta upp i ett lärsamtal? Är det förenligt med ett PBS-
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perspektiv att som förvaltningschef alternativt skolledare initiera och/eller styra 

innehållet i samtal och grupper?  

 

PBS med sin design i ett underifrånperspektiv, att skolutveckling bör ta sin 

utgångspunkt i de problem och dilemman som uppkommer i vardagsarbetet på 

den enskilda skolan, välkomnades av verksamma inom alla arenor. Men ett helt 

renodlat underifrånperspektiv innebar i sin tur dilemman för kanske främst 

förvaltningscheferna men även för vissa av rektorerna. Inom förvaltnings-

ledningsarenan i framförallt Åsen och Kvarnby innebar uppmärksammandet av 

dessa skilda värdebaser en försiktighet visavi genomförande av saker uppifrån. 

Samtidigt uttrycktes vikten av att även tillgodose det som av John, 

förvaltningschef i Åsen, kallas för ett medborgarperspektiv. Det vill säga att få 

möjlighet att lyfta in utvecklingsområden uppmärksammade av dem inom den 

politiska arenan och av medborgarna. Även i Kvarnby uppmärksammades detta 

då man i det dokument som beskriver kvalitetsredovisningsarbetet betonar att 

det kan finnas en risk att utvecklingsområden som av andra intressenter anses 

viktiga kommer i skymundan då de i skolan verksamma själva initierar områden 

att utveckla. Några rektorer såg också fördelar med att få frågor/områden som 

av dem sågs betydelsefulla att arbeta med belysta genom formen lärande samtal.  

 

Vad är det då som tydliggörs i det här uppmärksammade spänningsförhållandet 

mellan ”uppifrån” och ”nerifrån”? En aspekt, med utgångspunkt i ett kritiskt 

perspektiv på policy, är att policytextläsaren alltid avgår med segern (Bowe, Ball 

och Gold 1992). Det vill säga att eftersom en tolkning av en policy och 

därigenom omkonstruktion efter lokala förhållanden alltid sker kan 

policytextkonstruktören aldrig kontrollera innebörden i sin text (ibid.). PBS-

policyn var dessutom en text som inte landade i en kontext utan i flera, då den 

togs emot inom en förvaltningsledningsarena, en rektorsarena och en 

lärararena, inom vilka PBS i sin tur tolkades på olika sätt, vilket bidrog till 

ytterligare komplexitet. Redan tidigt i samarbetet mellan PBS och de 

medverkande förvaltningarna väcktes också frågor som handlade om huruvida 

man inom textkonstruktionsarenan har möjlighet att kontrollera hur ens policy 

tolkas. Man diskuterade till exempel huruvida de från textformuleringsarenan 

kan påtala tveksamheter i att man i en förvaltning samtidigt anammar en policy 

som härstammar från ett område, med en värdebas – till exempel 

kvalitetsverktyget Demings cirkel (se kapitel 6) – och PBS, som härstammar 

från ett annat. Två policyer som alltså utifrån dess skilda värdebaser kan 

betraktas som konkurrerande, men som ur ett praktikerperspektiv är fullt 
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möjliga att kombinera, oavsett värdemässig hemvist, vilket också mina resultat 

visar. Man kan till exempel välja att bortse från att PBS också syftar till av vara 

en styrmodell för en verksamhet (se nedan), så som gjordes inom 

förvaltningsledningsarenan i Bergnäs. Detta kan förklaras i termer av en 

strategisk rationell kalkyl som handlar om att inte vilja genomföra alltför 

omfattande organisatoriska förändringar som ett genomförande av ett helt 

koncept kanske skulle komma att innebära (Røvik 1998). Det kan också finnas 

ett visst mått av oavsiktlighet i dessa tolkningar och omkonstruktioner som har 

att göra med att man tror att man implementerat en policy till fullo när man har 

anpassat det till den lokala kontexten. Vilket i sin tur kan bero på en bristande 

förståelse av vad policyn innebär, eller att avståndet mellan den policy man 

önskar genomföra och den egna organisationen är för stort (ibid). Men så som 

jag formulerade ovanstående konklusioner förefaller ett framgångsrikt 

utvecklingsarbete utifrån en specifik idé gynnas av en inte alltför stor diskrepans 

mellan olika människors tolkningar av de policyer som man inom en 

verksamhet bestämmer sig för att iscensätta.    

 

Det som tydliggörs är alltså att det inom en organisation görs många olika 

läsningar av en specifik policy, som innebär att de tillämpningar som väljs, de 

strategier och positioner som utformas, kanske inte mottas positivt av dem som 

gjort andra läsningar. Men en ytterligare aspekt är att praktikerna influeras av de 

diskursiva omständigheter inom vilka policy uppträder (Bowe, Ball och Gold 

1992). PBS-policyn landar alltså i en lokal kontext där inte enbart 

lokalhistoriska, organisatoriska och personliga motiv och intressen är för 

handen och som får betydelse för hur policyn tolkas. Varje lokal kontext är i sin 

tur del av vidare, diskursiva sammanhang, som också formar vad som är att 

betrakta som normalt och självklart. Att arbeta mot mål, att dokumentera och 

utvärdera sin verksamhet, att förbättra och kvalitetsutveckla arbetet, att 

effektivisera verksamheten etcetera är idag något självklart, även om mina 

resultat visar att det finns en variation vad gäller att helt acceptera dessa 

förhållanden. Nedan visas hur några av dessa diskursiva spänningar kom till 

uttryck i mötet med PBS.  

 

Kvalitetsredovisningsarbete – en diskursiv praktik    

 

Ett övergripande tema i de tre resultatkapitlen handlar om erfarenheter av 

huruvida PBS enbart är att betrakta som ett verktyg bland andra att använda i 

skolutvecklingsarbetet, eller om det också kan betraktas som ett perspektiv på 
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skolutveckling som får konsekvenser för annat man väljer att/anmodas ta sig 

an. En av de spänningar som framträder mellan respektive organisations-

berättelse och dessas motberättelser handlar om skillnader i erfarenhet 

beträffande detta. I ljuset av begreppet policy ligger dessa skillnader i huruvida 

PBS också, utöver att vara ett skolutvecklingsverktyg, även tolkas som en 

styrningspolicy. Det vill säga att PBS också är en modell för styrning och 

ledning av en verksamhet, så som den beskrivs från dess textkonstruktions-

arena. Ledarskap i det problembaserade perspektivet handlar om att på skolnivå 

möjliggöra och leda ett gemensamt lärande vad gäller alla i verksamheten, såväl 

rektorer, pedagoger som elever. Men Scherp (2003a) skriver också så här om 

relationen mellan den enskilda skolan och den statliga arenan avseende styrning 

och ledning av en verksamhet:  

 
Varje skolas möjlighet att arbeta med förståelsefördjupande och 

problembaserad utveckling är beroende av det skolsystem och de 
styrningsprinciper som gäller på nationell nivå (s. 44).  

 

Den idag gällande styrmodellen för Sveriges skolor är den som bukar benämnas 

mål- och resultatstyrningsmodellen. En modell som i inramningen för denna 

studie presenterades som en av fyra ingredienser i de nya diskursiva 

berättelserna om skola som börjat berättas de senaste decennierna. Modellen 

kan kort beskrivas i termer av att ”organisationer måste utveckla så precisa 

huvudmål och delmål som möjligt, det måste utvecklas en strategi för hur 

målen ska uppnås, och därefter måste man se till att precisera, mäta och 

utvärdera de uppnådda resultaten” (Røvik 1998 s. 51). Modellens tillämpning 

inom vårt skolväsende innebär att riksdag och regering anger de övergripande 

målen i skollagen, läroplanerna (grundskolan) och programmålen (gymnasiet). 

Kommunerna respektive huvudmännen för friskolorna innehar sedan ansvaret 

för att fördela resurser och organisera verksamheten så att alla elever når de 

nationella målen. Hur de enskilda skolorna väljer att göra detta är upp till dem, 

men arbetet följs upp i årliga kvalitetsredovisningar (Skolverket 2009b).  

 

I organisationsberättelserna från respektive studerad kommun framträder just 

kvalitetsredovisningsarbetet som en betydelsefull diskursiv praktik, där frågor 

om vem som har rätten att regissera kommunens berättelse om skolutveckling 

även utvidgas till att omfatta den statliga arenan. I de berättelser som handlar 

om kvalitetsredovisningsarbetet visas hur även den för riket gällande mål- och 

resultatpolicyn tolkas och konstrueras om för att bättre överensstämma med 

respektive lokal kontext. I Åsen berättas att kvalitetsredovisningen delvis har 
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konstruerats om i linje med det problembaserade perspektivet. Uttryck som 

används för att beskriva denna förändring är till exempel att de inte är lika 

”sifferbetonade” längre. Likaså har det praktiska genomförande av detta 

kvalitetsarbete kommit att förändras i linje med PBS-perspektivet. Det vill säga 

att istället för att man inom politiker- och förvaltningsarenan utformar mål som 

man inom skolarenan ska uppnå, besöker en ledningsgrupp de enskilda 

skolorna för att där föra lärande samtal med personalen utifrån det de har tagit 

upp i sina verksamhetsbeskrivningar. Även om den här verksamheten 

fortfarande kallas för förvaltningens interna kontroll, vilket andas ett 

uppifrånperspektiv, har mål- och resultatstyrningspolicyn kombinerats med 

PBS-policyn så att den delvis ändrat skepnad.    

 

I Bergnäs innebar tolkningen och konstruktionen av målstyrningspolicyn inom 

förvaltningsledningsarenan att den inte gjordes genomsläpplig vad gäller att 

kunna influeras av andra styrningspolicyer, till exempel PBS, som inte kommer 

från samma ”familj”.59 Den blandform av flera olika policyer som många 

gånger kommer till stånd inom en organisation, då ofta också endast delar av en 

policy mixas med delar av en inte sällan konkurrerande annan var alltså inte 

aktuellt i Bergnäs, även om det i motberättelserna framfördes önskemål om en 

uppmjukning av den mera strikta tolkningen av mål- och 

resultatstyrningsmodellen.60 Den konstruktion som ändå gjordes av PBS, det 

vill säga att verktyget lärande samtal lyftes ut och tillämpades i verksamheterna, 

kan liknas vid det Røvik (1998) talar om i termer av delvis imitation. Det vill 

säga att en organisation av olika anledningar bestämmer sig för att bara använda 

några av en policys olika delkomponenter. Detta kan då göras utifrån att man i 

organisationen har god kunskap om vad man behöver och vad hela policyn 

innebär, vilket gör att man väljer det man anser passa. Eller så har man dålig 

kunskap om policyns innebörd och som nämndes ovan, man tror att man tagit 

till sig hela policyn men tillämpar egentligen bara delar av densamma.  

I Kvarnby slutligen har man gått tillväga på annat, nästan motsatt sätt. Den nya 

policyn, PBS, har där fått utgöra den bärande idén som målstyrningspolicyn i 

stället justerats mot. Lennart, förvaltningschef i Kvarnby, beskriver också hur 

detta omstruktureringsarbete gått till på den kommunala arenan då han jobbat 

hårt med att försöka få även de andra förvaltningarna att gå samma väg, för att 

                                                 
59 Det är Kjell-Arne Røvik (1998) som säger att det går att tala om policyer i termer av ”familjer” då 
det ofta går att urskilja några gemensamma nämnare i flera koncept som förekommer under samma 
tidsperiod.  
60 Huruvida det förekommer en sådan mixning vad gäller målstyrningspolicyn och andra styr-
modeller, förutom nämnda kvalitetssystem – TQM – är inget som framkommer i intervjuerna eller i de 
dokument jag tagit del av.  



178 
 

förändra styrformen i hela Kvarnby kommun mera i linje med ett PBS-

perspektiv. Av detta följer bland annat att kvalitetsredovisningsarbetet fått en 

förändrad karaktär och numera utgår ifrån ett underifrånperspektiv till skillnad 

mot målstyrningspolicyns krav på ovanifrån utförd kontroll. Men Lennart 

berättar också att anvisningarna för kvalitetsredovisningarna förändrats under 

den tid Kvarnby tillämpat sin modell, vilket han tolkar i termer av att 

Skolverket, efter att ha utverkat dispens för kommunens sätt att bedriva sitt 

kvalitetsredovisningsarbete på, också i sin tur fångat upp dessa signaler. Detta 

kan tolkas i termer av de i flera riktningar flödande förhållanden mellan 

intentioner, tolkningar och iscensättande som karaktäriserar policy och som 

också inbegriper den statliga arenan (Griffiths 2005).  

 

När jag ser till den variation som föreligger mellan de tre studerade 

kommunerna vad gäller att kombinera mål- och resultatstyrningsmodellen med 

PBS som styrmodell förefaller alltså även mål- och resultatstyrningsmodellen 

vara tolknings- och omkonstruktionsbar. När jag ställer detta resultat i relation 

till det Scherp (2003a) säger gälla som förutsättning för att arbeta med PBS, 

förefaller alltså möjligheterna att arbeta ur ett problembaserat perspektiv på 

skolutveckling om inte i större men i lika stor utsträckning beroende av den 

tolkning av det nationella styrsystemet som görs inom respektive 

förvaltningsledningsarena än av styrsystemet i sig.  

 

Skillnaden som framträder i mina resultat när jag jämför 

organisationsberättelserna från respektive kommun handlar alltså om hur man 

inom respektive förvaltningsledningsarena valt att tolka och lokalt konstruera 

mål- och resultatstyrningsmodellen och hur den modellen genom dessa 

tolkningar tillåtits anta hybridform (Røvik 1998) eller inte. Dessa i varierande 

grad förändrade kvalitetsredovisningsarbeten berättas dock inte så mycket om i 

berättelserna från lärararenorna, utom i termer av att de också hör till en av de 

uppgifter som åläggs dem uppifrån. För även om kvalitetsredovisningsarbetet 

inom PBS utförs med lärande förtecken, det vill säga att kvalitetsarbetet utgör 

utgångspunkt för ett fortsatt lärande, snarare än den efterhandskontroll som 

kvalitetsarbetet kan tolkas som i det mera strikta mål- och resultat-

styrningssystemet, blir kanske skillnaderna dessa två modeller emellan inte helt 

tydliga när en lokal tolkning och samkonstruktion sker, som visades ovan. De 

här genom omstruktureringarna nya kraven som kommit att åläggas 

skolverksamheterna, där just kvalitetsredovisningsarbetet utgör en viktig del, 

har också, som tidigare visats, vridit kanske framförallt läraryrket mot att bli 
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mera explicit, teoribaserat och inte minst skriftligt (Klette 2002). Enligt lärare 

innebär dessa krav på att synliggöra sin verksamhet på ett annat sätt än tidigare, 

som ett led i det ständiga förbättringsarbetet, att de numera ombeds utföra 

arbete som går utöver det de själva betraktar vara deras ”riktiga” arbete 

(Carlgren och Klette 2008). Såtillvida överensstämmer även mina resultat med 

den forskning som visar att läraryrket genomgått stora förändringar. I denna 

upplevt kravfyllda verksamhet kan alltså även PBS komma att räknas som 

ytterligare ett av dessa krav.  

 

Intentionerna i det problembaserade skolutvecklingsperspektivet kan också 

beskrivas i termer av att dessa handlar om att låta de verksamma i skolan 

återvinna en förlorad autencitet, borttappad genom de senaste decenniernas 

utbildningspolitiska förändringar som drivit arbetet i skolan mot ökade krav på 

performativitet (Ball 2006a, 2006g, 2007)(Se också nedan). Men även om man 

som Scherp och många med honom kritiserar mål- och resultatstyrnings-

modellen med dess vidhängande kontrollinstrument i termer av att den bland 

annat fragmenterar skolans uppdrag, då fokus ligger på de delar av uppdraget 

som är mätbara (Scherp 2002, 2003b; Scherp och Scherp 2007), kvarstår ändå 

performativitetskravet då dessa ”performanceritualer”61 (Ball 2006e, 2006g, 

2007), till exempel kvalitetsredovisningsarbetet, ändå ska utföras. Även om 

dessa i PBS utgår ifrån en annan värdebas och beskrivs med en retorik skild 

från mera utpräglat ekonomiskt rationalistiska modeller, bidrar ändå de 

diskursiva performativa omständigheterna som PBS uppträder inom att det på 

praktikarenan kan vara svårt att urskilja värdemässiga skillnader mellan dess 

praktiker och andra. Genom den vridning från de mera existentiella 

innebörderna i begrepp som utbildning och lärande till betydelser som mera 

handlar om samhälleligt planerande och frågor om individens anställningsbarhet 

som skett genom omstruktureringarna av utbildningspolitiken och som också 

inneburit att en sammanblandning av dessa innebörder också sker (Jarvis 2004), 

ökar också risken, ur ett PBS-perspektiv, för att verktygen i en policy som PBS 

används i performativitetens tjänst. Detta utvecklas något nedan.  

 

I den målstyrda skolan förgivettages att alla vänder den utvärderande blicken 

inåt mot sig själv för att på detta sätt utföra den ”självkontroll” (Røvik 1998) 

som detta system förutsätter. När PBS så landar i en målstyrd verksamhet skulle 

man alltså utifrån ovanstående resonemang kunna säga att vad som helst kan 

                                                 
61 En performanceritual är en handling som genomförs för att tillfredsställa någon annans krav, till 
exempel att skriva en kvalitetsredovisning så att Skolverket blir nöjd.  
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hända. Ett resultat av PBS som inte avsågs och därför också förvånade dem 

inom dess textkonstruktionsarena var hur dessa intentioner även kan tolkas 

som ett verktyg som fungerar som en hjälp att hålla kostnaderna nere. Detta 

presenteras nedan.  

 

PBS, en kostnadseffektiv modell? – professionalitet, autonomi och 

performativitet 

 

På ett narrativt språk skulle man kunna säga att intentionerna i det 

problembaserade perspektivet handlar om att låta de i skolan verksamma agera 

medförfattare av deras skolors/förvaltningars berättelser om skolutveckling. En 

viktig utgångspunkt för detta författarskap är att de i skolan verksamma 

tillskriver sig själva möjlighet att göra något åt det som upplevs vara 

problematiskt. Scherp (2003b) uttrycker detta i termer av att ”flytta ett problem 

till den egna påverkanssfären” (s. 133), vilket innebär att man skapar en tilltro 

till den egna förmågan, i stället för att se ett problem som opåverkbart på grund 

av att det ligger utanför skolan.   

 

Inom huvudsakligen förvaltnings- och rektorsarenan kan dock denna 

karaktäristik hos PBS komma att tolkas i termer av ett mera ekonomiskt-

rationalistiskt sätt att resonera. Förklaringar som ges för dessa tolkningar är 

följande: det lärande samtalet med sin karaktär av lyssnande bidrar till att den 

kompetens som finns inom den enskilda skolan tas tillvara; i det 

förståelsefördjupande arbetet fokuserar man på det man kan göra och inte det 

man inte kan, vilket leder fokus bort från yttre faktorer såsom ekonomiska 

resurser. PBS-policyn har alltså kommit att bli en kostnadseffektiv metod, ett 

resultat som inte förutsågs från textkonstruktionsarenan. I tider av starka krav 

på ekonomistyrning av även en verksamhet som skolan kan ett välkomnande av 

metoder som bidrar till att verksamheten kan bedrivas med högre effektivitet 

förstås. Det finns ju heller ingenting som säger att en hushållning med 

ekonomiska resurser i sig är något negativt.  

 

Men även utan den koppling till ekonomi som görs av vissa berättas att PBS 

också kommit att fungera som ett prioriteringsverktyg. Det vill säga att de nu 

fått ett verktyg med vars hjälp de lättare kan sortera i den här mångfalden av 

policy. Vilket inte heller det är att betrakta som något problematiskt i sig. Dessa 

prioriteringsberättelser berättas inom alla arenor, inte sällan används begreppet 

professionalitet för att beskriva innebörderna i det PBS har kommit att bli en 
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hjälp i. Men en fråga som väcks hos mig, när jag lyssnar till dessa berättelser 

som handlar om att PBS handlar om att vara en väg till att kunna agera mera 

professionellt, är om att vara professionell är det samma som att svara upp mot 

alla de performativa krav som ställs?  

 

Innebörden av det lärande samtalet beskrivs av de intervjuade i termer av att 

man lär sig att sätta ord på det man gör och också varför man gör som man gör. 

Detta kan tolkas i enlighet med den forskning som visar att läraryrket idag har 

kommit att karaktäriseras av att vara explicit på ett annat sätt än tidigare (se 

ovan). Beskrivningar av de lärområdesarbeten som görs och kvalitets- och 

utvärderingsarbetet i linje med PBS-perspektivet handlar om att synliggöra, för 

sig själv och andra, vad man arbetar med, hur man arbetar och hur det kommer 

sig att man gör som man gör. En möjlig tolkning av dessa beskrivningar, utöver 

att läraryrket kommit att bli allt mer explicit, som går att hänföra till de krav 

på/möjligheter vi har idag att vara lärande hela livet (istället för att som tidigare 

lära för livet) är att dessa strävanden handlar om förutsättningar för demokrati, 

frihet och självförverkligande, då alla får ökade möjligheter till personlig 

utveckling och en ökad förståelse av våra förmågor (Brown 2003/2006; Lauder 

et al 2006). Man skulle kunna säga att denna tolkning fokuserar de mera 

existentiellt filosofiska aspekterna av lärande. Så kan också intentionerna bakom 

PBS förstås.  

 

En annan tolkning av de tekniker, så som självvärdering, utvärdering och olika 

former av kvalitetsmätning, som utvecklats i linje med de ledarskapsteorier som 

kommit att få stor betydelse i den nyliberala skolpolitiska diskursen är att dessa 

snarare är tekniker för kontroll och ökad statlig övervakning. Med en kritisk 

blick kan hävdas att de verksamma i skolan utifrån och med hjälp av dessa 

kontrolltekniker, förväntas ta ansvar för sin egen professionalisering. En 

professionalisering som ur ett kritiskt perspektiv snarare blir att betrakta som en 

disciplinering. Ty dessa prestationskrav, att alltid synliggöra sitt arbete och sitt 

tänkande, kan leda till att de verksamma i skolan agerar plastiskt snarare än 

autentiskt. Det vill säga att man i den dokumentering och de utvärderingar som 

görs, i de kvalitetsrapporter som skrivs, redovisar det man tror förväntas (Ball 

2006e, 2007; Rees, Fevre, Furlong och Gorard 2006). Det som ovan beskrevs i 

termer av att man utför performanceritualer. De här performativitetskraven kan 

alltså bidra till en både strukturell och individuell (och relationell enligt Rees, 

Fevre, Furlong och Gorard) ”institutionsschitzofreni” (Ball 2006e s. 695). Det 

vill säga att ett på detta sätt strukturellt disciplinärt system förkroppsligas och 
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subjektifieras in i den enskilda individen (Foucault 1977) samtidigt som det sker 

en urholkning av lärares (och andras i skolan) självbild och yrkesidentitet (Ball 

2006e).62  

 

Man skulle alltså kunna säga att forna tiders panoptiska övervakning (Foucault 

1975/2003)63 har ersatts av en annan form, autoopticon (Ball 2006e). Det vill 

säga en osäker känsla av att alltid bli bedömd. Detta leder till att vi konstant 

kämpar med frågor som: Gör vi tillräckligt? Gör vi rätt? Hur ska vi bli bättre? 

Performativitet kräver alltså en form av genomskinlighet (transparity): att alltid 

vara tillgänglig för bedömning. Intressant nog kan alltså dessa 

genomskinlighetskrav bidra till en allt större ogenomskinlighet: vad man som 

lärare/skola egentligen tycker eller vill sträva efter döljs av det man fabricerar 

för att andra ska bli nöjda (Ball 2006e; Pongratz 2007).64  

 

Men, i mitt material finns det också många som berättar om en stor 

tillfredsställelse i att äntligen, tack vare medverkan i PBS-samarbetet, få tillfälle 

att dekonstruera delar av sin praktik, det vill säga att få ”synliggöra, 

begreppsliggöra, utmana och problematisera ett praktisk/teoretiskt handlande” 

(Lenz Taguchi 2000). Att få utvecklas i sitt yrke. Något som också går att tala 

om i termer av professionalitet. Hillevi Lenz Taguchi beskriver detta egna, 

autentiska förändringsintresse, att vilja utvecklas som människa och i sitt yrke 

med hjälp av Foucault i termer av en ”allvarsam och farlig lek”, som även går 

att applicera på berättelser i den här studien: den här allvarsamma leken innebär 

att man i ett möte med skillnaden i andras förståelse av till exempel en viss 

pedagogisk praktik/spörsmål kan bli hjälpt att omformulera sin egen förståelse 

och även praktik. Farligheten i detta tillvägagångssätt ligger, som Lenz Taguchi 

säger, i att man inte vet om ens praktik eller man själv är densamma när man 

går därifrån. Skillnaden i en foucaultiansk dekonstruktion i jämförelse med vad 

som inom PBS benämns som förståelsefördjupande lärande samtal, ligger dels i 

att lärarens förståelse av skolans uppdrag så som det formuleras i officiella 

                                                 
62 Utifrån denna tolkning går det också att ställa sig frågande inför de diskursiva praktiker som 
”elevens eget ansvar”, ”den röda tråden” och de individuella utvecklingsplanerna (IUP).   
63 I boken Övervakning och straff beskriver Foucault (1975/2003) det moderna fängelsets historia. 
Vad Foucault visar är hur yttre bestraffning under utvecklingen av det moderna fängelset ersätts av 
olika former av disciplineringsåtgärder. Den ursprungliga modellen över ett panopticon, det vill säga 
ett i mitten av en cirkelrund fängelsebyggnad placerat övervakningsrum varifrån cellerna strålade ut 
som tårtbitar, möjliggjorde övervakning och kontroll av fångarna utan att fångarna själva inte visste 
huruvida de var övervakade eller inte. Enligt Foucault visade den här vad som kallades panoptiska 
lösningen på en väg mot en ny samhällsform snarare än en lösning på ett tekniskt problem. 
(Modellen ritades ursprungligen av Jeremy Bentham under slutet av 1700-talet). (Se även Hartley 
1998/2007, Mathiesen 1978) .  
64 Se också Löfdahl och Pérez Prieto (under tryckning) och (2009) som undersöker och påvisar 
liknande aspekter av performativitet inom svensk förskola.  
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policydokument, är den fond mot vilket allt utvecklingsarbete i PBS utförs. 

Likaså finns, som tidigare nämnts, pedagogiska (elevaktiva arbetssätt), 

organisatoriska (den lärande organisationen) och ledarskapsideal (den lärande 

ledaren) i PBS mot vilka utvecklingsarbetet strävar. I den farliga leken à la 

Foucault saknas en slutstation i form av en idealpraktik (ibid.).  

 

Skolutveckling – ett diskursivt rum mellan undervisning och utveckling  

 

En gemensam erfarenhet inom lärararenorna i alla tre studerade kommunerna 

var att den här nya utvecklingsidén, PBS, presenterades från 

förvaltningsledningsarenorna med ”buller och bång”. Hur kommer detta sig? 

En möjlig tolkning har anknytning till det jag beskrivit i termer av 

policymångfald. Det vill säga att skolförvaltningar och enskilda skolor i de 

problemlösningsprocesser de ställs inför i sitt utvecklingsarbete använder en rad 

policyer, en rad utvecklingsmodeller och verktyg. Styrande i valet av dessa 

modeller och verktyg kan vara trend- och identitetsbaserade motiv (Røvik 

1998). Det vill säga att man som organisation vill profilera sig på olika sätt, för 

att visa att man ”hänger med”. Val av utvecklingsmodell kan då vara ett sätt att 

göra denna profilering.65  

 

Att hänga med sin tid kan också, i tider av en stark förändringsdiskurs såsom 

dagens, bli ett berömvärt beteende i sig. Detta innebär att det som inte längre är 

populärt kan läggas åt sidan: nej, nu ska vi inte ägna oss åt det här längre, nu ska 

vi börja med det här! Om PBS enbart betraktas som ett verktyg bland andra i 

den policymångfald som föreligger, ligger det nära till hands att modellen får en 

begränsad tidsmässig användning, innan det blir dags att hämta hem nya 

utvecklingsidéer. Att PBS alltså kan betraktas som ett tidsbegränsat projekt 

bland andra blir utifrån detta inte så märkligt, även om det i texterna står att 

PBS syftar till att omfatta hela eller stora delar av en skolas verksamhet och 

därför inte bör begränsas till ett projekt som bedrivs vid sidan av 

vardagsarbetet. Om en förvaltningsledning agerar utifrån trendbaserade motiv 

kan det alltså innebära att en ny policy fångas upp utifrån hur väl dess retorik 

överensstämmer med vad som ligger i tiden.  

                                                 
65 En organisations identitetsförvaltning försiggår i ett till synes paradoxalt korstryck mellan 
anpassning och unikhet, mellan tradition och förnyelse. En tolkning och omkonstruktion av en policy 
kan ske genom att ta hänsyn till såväl en strävan att vara självständig som en strävan efter att 
efterlikna. Ibland kan det till exempel räcka med att en organisation sätter sitt eget namn på ett 
koncept (Røvik 1998).  
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Från lärararenorna i de studerade kommunerna hörs berättelser som 

överensstämmer med tolkningar av organisationsbeteenden i termer av trender 

och identitet. Lärarberättelser som också skvallrar om en skepsis inför sådant 

som införs uppifrån, i linje med tidigare framförd aspekt: lärare upplever skolan 

som ”nedskräpad” av andras idéer om vad de bör syssla med (Conelly och 

Clandinin 1996). När PBS, framförallt i inledningsskedet, erfors som något som 

lanserades uppifrån avvisades alltså denna idé till förstone av vissa: det var bara 

ytterligare en skolutvecklingsmodell. Men lärarna framförde också i sina 

berättelser önskemål om att andra arenor för meningsskapande hade 

organiserats när det gäller iscensättningen av PBS, än att som 

förvaltningsledning gå ut och slå på trumman för ytterligare en ny satsning som 

något stort och fantastiskt. Att på detta sätt basunera ut något nytt beskrivs 

också av lärarna med oro i sina röster: vet de inte riktigt inom ledningen vad vi 

gör ute i våra skolor? Det här ledningsbeteendet tolkas av lärarna själva i termer 

av kritik mot det egna arbetet, alternativt som inkompetens inom 

ledningsarenan. Men i ljuset av omstruktureringarnas karaktär av 

performativitet kan dessa tolkningar i sin tur förstås som att lärarna, snarare än 

att motsätta sig förändring per se, något som framförs kanske framförallt från 

policyformuleringsarenor, så motsätter de sig den förytling som kan sägas ha 

inträtt genom dessa omstruktureringar (Ball 2007). Det vill säga att läraryrket 

har kommit att begränsas av alla kvalitetsverktyg som i förstone förespråkar 

effektivitet.  

 

När en ny utvecklingsidé presenteras uppifrån (från förvaltningsledningsarenan) 

ligger det alltså nära till hands att det också tolkas som ett uppifrånperspektiv, 

oavsett intentionerna från textkonstruktionsarenan. Men när det gäller PBS och 

den förvirring som till en början förelåg i alla tre studerade kommunerna inför 

det här nya som skulle iscensättas, spelade också PBS-medarbetarnas 

presentation av modellens grundsatser roll för denna förvirring: PBS är tänkt att 

vara en grundidé för skolutveckling snarare än ett helt färdigt koncept, en idé 

som inte till fullo motsvarade mera traditionella sätt att iscensätta och 

genomföra utvecklingsarbeten på. Den nätverkstanke på vilken PBS vilar 

innebär att medverkan i PBS-samarbetet ses som en form av 

medkonstruktörskap. I de nätverk som byggs upp under samarbetets gång ses 

ett erfarenhetsutbyte och en kunskapsutveckling äga rum för alla medverkande, 

såväl för dem i förvaltningar och skolor som för PBS-medarbetarna själva. 

Detta innebär att ett lärande om det problembaserade perspektivet ses ske 
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kontinuerligt, inom såväl textkonstruktionsarenan som inom praktikerarenan. 

Men detta sätt att framställa ett utvecklingsarbete stämde inte riktigt överens 

med en annan, livskraftig föreställning vad gäller utvecklings- och 

förändringsarbete.  

 

Denna föreställning, den så kallade planerad-förändringsmodellen, utgår ifrån 

att en utvecklingsidé sprids från ett centrum (i ett målstyrt system en 

ledningsarena) ut till periferin. Idéers ursprung och styrka, hur snabbt och långt 

de når, ses emanera ur den kraft varmed den skickats ut och beror även av det 

motstånd den möter (Røvik 1998, se s. 27). Ett uttryck för denna föreställning 

är begreppet förankra, som också förekommer i berättelser från framförallt 

rektorsarenorna som handlar om svårigheter de haft vad gäller PBS-arbetet. En 

förklaring som ges är att de som rektorer brustit i att just förankra PBS. En 

annan erfarenhet som kan förstås som ett uttryck för den här spridningsteorin 

är då svårigheter med PBS-arbetet förklarades av att det ju inte spelade någon roll 

vad som kom ut av arbetet. Det som från PBS textkonstruktionsarena åsyftades 

var inte att något inte spelade någon roll, däremot att det utifrån det 

problembaserade perspektivet inte går att förutsäga resultatet av ett 

lärområdesarbete, vilket är något annat.  

 

Jag vill hävda att den starka, inom områdena skol- och organisationsutveckling 

planerad-förändringstraditionen, att ett framgångsrikt förändringsarbete består 

av en serie välplanerade åtgärder, som sedan ska förankras hos medarbetarna, 

delvis kom att skymma sikten för vad som åsyftades från 

textkonstruktionsarenan när PBS skulle iscensättas. Den till en början med 

buller och bång uppifrån presenterade nya idén motsvarade inte helt ett 

traditionellt upplägg av ett utvecklingsarbete, varpå förvirring uppstod.  

 

Men samtidigt som PBS syftar till att vara ett medskapande och därigenom ett 

förändringsbart koncept vilar det också på inneboende ideal, så som beskrevs 

ovan: ett pedagogiskt (elevaktiva arbetssätt), ett organisatoriskt (den lärande 

organisationen) och ett ledarskapsideal (den lärande ledaren). 

Förändringsbarheten kringskärs alltså något genom dessa ideal, då värdebasen i 

denna skolutvecklingsidé inte medger att policyn omskapas till att ligga i linje 

med en idé härstammande ur en annan värdebas. När denna på ett sätt enkla 

men samtidigt komplexa idé, innehållande såväl ett antal verktyg för att arbeta 

med skolutveckling som en styrnings- och ledningsmodell, som i sig befinner 

sig i och också svarar mot diskursiva strömningar, möter en lokal kontext, med 
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sin alldeles egna komplexitet, som också är del av diskursiva sammanhang, är 

det därför inte så konstigt att många ställde sig frågan: vad är det här med PBS 

egentligen och hur förhåller sig det till allt annat som vi håller på med?   

 

När jag betraktar de jag kallat för organisationsberättelser respektive dess 

motberättelser i ljuset av performativitet betraktad som en teknologi- och 

bedömningskultur (Ball 2007), kan man säga att dessa, i relation till de här 

diskursiva föreskrifterna, visar att det föreligger en kamp om vems kriterier som 

ska betraktas som giltiga. Denna slutsats väcker i sin tur nya frågor: Om de här 

performativa aspekterna av dessa nya krav handlar om att man idag måste 

betrakta sig själv och ens kollegor i termer av effektivitet och exelens, så visar 

mina resultat att alla inte accepterar dessa krav. Utifrån den kritiska blicken 

måste talet om samarbete, samverkan och professionalitet inom ramen för 

dessa omstruktureringar också granskas: vad syftar dessa strävanden till? Till att 

bli en konkurrenskraftig skola på en utbildningsmarknad? Till att vinna pris för 

bästa skola? Finns det idag en risk att tidigare, mera kollektivt inriktade former 

för samarbete inom en organisation ersätts av en mera individuellt baserad 

tävlan? (ibid.) Viss forskning av innebörder av omstruktureringarna visar just 

det (van Zanten 2007). Att rådande ekonomistyrning riskerar att skapa klyftor 

mellan de verksamma inom de olika arenorna i skolans organisation. Klyftor 

som uppstår på grund av att maktförhållanden förändras, då lärare förlorar 

inflytande till förmån för det här ökade trycket från externa kontroller. De som 

i denna studie motsätter sig dessa nya krav kan alltså även tolkas i termer av att 

de motsätter sig detta minskade inflytande. 

 

När PBS, med sina intentioner, uppträder i det här vad jag kallat för det 

diskursiva rummet med föreskrifter som drar åt olika håll, blottläggs ett 

dilemma som kan sägas vara ett underliggande tema för hela denna avhandling. 

Det som på olika sätt kommer till uttryck i såväl det meningskapande 

berättandet där man förhandlar om och diskuterar och ställer frågor kring vad 

skola och skolutveckling ska handla om, som i organisationsberättelserna och i 

dess motberättelser i Åsen, i Bergnäs och i Kvarnby: ett dilemma mellan att 

undervisa och att utveckla. 
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EPILOG  

FORSKNING SOM KONSTRUKTION  

Att blicka framåt genom att se tillbaka 

 

Min intention med att konstruera min berättelse, så som jag presenterat den 

ovan, har varit att låta många röster i de studerade kommunerna komma till tals. 

Mina teoretiska och metodologiska val ledde mig att tillskriva allas berättelser 

en lika stor tyngd, oavsett vem som sade vad, så som jag i metodkapitlet 

beskrev mitt analytiska tillvägagångssätt. Jag har alltså, istället för att inta ett 

policyformulerarperspektiv, haft min blick vänd mot mottagarna av den här nya 

utvecklingsidén PBS: vilka var deras erfarenheter av att medverka i PBS och hur 

kan deras berättelser om sina erfarenheter bidra till en förståelse av såväl PBS 

som skol- och organisationsutveckling i allmänhet? 

 

Det som återstår är att blicka framåt, att ställa ”nya” frågor. Jag har valt att göra 
det genom att med en självkritisk blick se bakåt på min egen insats och 
diskutera utmaningen i att anta en narrativ ansats.  
 

En ledstjärna när jag genom skrift konstruerat andra (Rhodes och Brown 2005), 

det vill säga dem som medverkar i denna studie, har varit att försöka vara 

vaksam när det gäller vem det är jag visar upp när jag beskriver mina data (Ball 

2006f; Ball, Bowe och Gold 1992; Ozga 2000). När det kommer till att beskriva 

och förstå förändrings- och utvecklingsarbeten av olika slag kan det ligga nära 

till hands att framställa dem som av någon anledning inte är så entusiastiska till 

den här nya idén/policyn som ska iscensättas i termer av bromsklossar eller 

andra förändringsobenägna människor. Dessa som inte förstår att vi alla idag 

måste hänga med på det framrusande förändringståget. Ungefär så har jag själv, 

något tillspetsat, uttryckt mig i mina egna tidiga texter. Men man kan också 

föredra att romantisera sina karaktärer i termer av heroiska motståndare till 

uppifrånstyrning, vilket är lika illa. Alla är, med Balls (1997) ord,  

 
card-board cut out people, one dimensional caricatures who fail to display the 
complexities, contradictions and paradoxes you and I demonstrate in the face 

of change (s. 22). 

 

Det var just begrepp som komplexitet, motsägelser och paradox som 

framträdde under arbetet med att sortera i och analysera de medverkandes 
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berättelser. Begrepp som jag också tyckt varit svåra att hantera: hur beskriver 

man komplexitet så att det ändå blir begripligt för den som ska läsa? Och hur 

beskriver man detta med respekt för dem som har berättat det de har berättat? 

Idealet i en narrativ ansats är att kunna återge en känsla av helhet, snarare än att 

man som författare fastnar i en enda röra av detaljer (Conelly och Clandinin 

1996). Samtidigt karaktäriseras den narrativa ansatsen av att den utgår ifrån ett 

studium av just det särskilda, av detaljen (Conelly och Clandinin 1996; Kohler 

Riessman 2008). Utmaningen består alltså i att navigera mellan dessa båda, 

helhet och del.   

 

Att konstruera en berättelse genom att skriva om andra  

 

Resultatet av mina strävanden formulerade jag ovan i en slags slutsats: när PBS 

uppträder i det diskursiva rummet bestående av gamla och nya berättelser om 

vad skola och skolutveckling bör handla om blottläggs ett dilemma mellan att 

undervisa och att utveckla.  

 

Den slutsatsen är ett resultat av hur jag har valt att förstå de teoretiska och 

metodologiska utgångspunkterna för denna studie, som i sin tur väglett mig i 

hur jag har valt att förstå det de intervjuade valde att berätta för mig under våra 

intervjusamtal. En berättigad fråga är huruvida andra, om de tagit del av mitt 

intervjumaterial, hade kommit fram till liknande slutsatser. Eller hade någon 

kanske kommit fram till helt andra? Om andra slutsatser skulle dras av någon 

annan, vad skulle det i så fall innebära för denna studie? Att den är illa 

genomförd?  

 

En narrativ ansats innebär att min ovan konstruerade berättelse är en version av 

flera möjliga. Mitt empiriska material (46 inspelade samtal) skulle således kunna 

ge upphov till många olika läsningar. Jag har alltså inte haft för avsikt att 

leverera någon slags uttömmande förklaring av det jag har studerat (Alvesson 

och Kärreman 2000). Istället har jag koncentrerat mig på några teman i de 

intervjuades berättelser och skrivit fram dessa med hjälp av begreppen 

organisationsberättelser och motberättelser till dessa. I det metodologiska 

kapitlet förde jag också fram att mera realistiska sanningsanspråk ur en narrativ 

ansats framstår som problematiska då att skriva en god berättelse kräver andra 

kriterier, bortom reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Det går dock att tala 

om generaliserbarhet, men det handlar då om en generaliserbarhet av en litet 

annorlunda slag, då kunskap utvunnen ur den narrativa ansatsen, som går att 
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likna vid fallstudier, genereras över en längre tid (Kohler Riessman 2008). 

Andra begrepp som förs fram är synlighet, autenticitet och rimlighet (Conelly 

och Clandinin 1996). Men att på detta sätt inte framföra realistiska 

sanningsanspråk betyder inte att man som författare kan hitta på lite som man 

vill, tvärtom. Man skulle till och med kunna säga att om jag som forskare 

hävdar att jag, genom min text, endast är ett slags medium för vad min empiri 

innebär – den objektiva sanningen – inte behöver ta ansvar för de val jag gjort 

när jag konstruerat min text. Att inte framföra ett realistiskt sanningsanspråk 

innebär då att man som forskare i än högre grad måste ta ansvar för sin text 

(Rhodes och Brown 2005). Av detta följer att man också kan fråga sig hur vi, 

om man definierar forskarens inom humanvetenskaperna position i termer av 

en reflexiv position, kan ta ansvar för den positionen och ändå våga skriva om 

andra? (ibid.). En självkritisk fråga infinner här direkt: har jag lyckats presentera 

dem som medverkar i avhandlingen på ett ansvarsfullt sätt?  

 

Men anspråk på att uppfylla ovan nämnda kriterier går att ställa inte enbart på 

min, utifrån det empiriska underlaget konstruerade berättelse. Det går även att 

ställa på de intervjuades berättelser, eller snarare, de måste ställas redan i det 

skedet som föregår det som vanligtvis kallas för analys. Det vill säga i den 

process där vi förvandlar det inspelade samtalet till skriven text.  

 

Det förfaringssätt vad gäller att förvandla ett inspelat samtal till skriven text så 

som jag valde att presentera det i metodkapitlet kan förefalla mycket enkelt. 

Men att genom skrift konstruera någon annan är en ansvarsfull uppgift som 

kräver eftertanke:     

 
To write is always about making representational decisions - decisions which 

are apparently ethical because they construct others, and embalm transient 

events into a textual permanency (Clifford, 1986 I Rhodes och Brown 2005 s. 
479). 

 

En intervjuutskrift kan alltså liknas vid ett samtal som frusits i ett specifikt 

tillfälle, vilket innebär att fotografin, återigen, är ett område som passar väl för 

att beskriva denna process. På samma sätt som ett fotografi inte är en sann 

avbildning av verkligheten, utan en genom val av avstånd, vinkel, fokus, 

ljussättning etcetera tolkning av denna verklighet, är arbetet med att skriva ut en 

intervju en tolkande verksamhet (Kohler Riessman 2008). Sättet vi väljer att 

skriva ut det någon har berättat för oss, hur vi sätter skiljetecken av olika slag, 

vad vi väljer att inte skriva ut, hur vi disponerar texten på papperet, vilka 
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meningssekvenser vi avskiljer och hur vi gör detta etcetera, påverkar också 

vilken mening som bildas i det skrivna. Olika sätt att transkribera leder alltså till 

olika meningsinnehåll (ibid.).  

 

Sättet vi väljer att transkribera är också avhängigt den forskningstradition vi 

tillhör, teoretiska och metodologiska utgångspunkter för studien och så vidare. 

Mitt val att i avhandlingen återge många och ibland ganska långa citat härrör 

från den narrativa traditionen. Genom att låta de som intervjuats på detta sätt 

komma till tals uppfylls också det synlighetskriterium jag nämnde ovan. Att 

göra empirin synlig för andra att ta del av kan alltså vara ett sätt att arbeta med 

kriterierna för en god berättelse.   

 

Men synlighet i sig är ingen garanti för att en berättelse skall uppfattas som god. 

I metodkapitlet berörde jag ett dilemma som jag under mitt analysarbete 

upptäckte att jag stod inför, nämligen att de intervjuades berättelser från 

rektors- och lärararenan i Bergnäs innehöll mycken och ganska skarp kritik av 

förvaltningschefen. I den slutrapport som lämnades till Myndigheten för 

skolutveckling lyckades jag inte heller att framställa mina resultat i enlighet med 

vad jag försöker beskriva här, då jag i min tur fick skarp kritik för min 

framställning av just den studerade kommunen. Synligheten till trots hade jag 

konstruerat dessa andra så att de, och då främst förvaltningschefen, framstod i 

en tveksam dager, etiskt sätt. Det finns alltså anledning att vara vaksam, inte 

minst när man genomför en studie inom ramen för ett större forskningsprojekt. 

För även om jag påstår att jag intagit en annan position i förhållande till 

projektet, är det mycket lätt hänt att jag oavsiktligt framställer just PBS 

fördelaktigt i relation till vad någon av de intervjuade säger eller till någon 

annan policy.  

 

Jag fick också vid ett tillfälle under avhandlingsarbetet omdömet att jag är en 

skicklig skribent. Min första reaktion vid detta tillfälle var att detta var ett 

positivt utlåtande: ”Åh, han tycker att jag skriver bra”. Det kändes ju bra och 

jag fick mitt ego påfyllt. Men, vid närmare betraktande av detta omdöme stod 

det alltmera klart för mig att den som uttalat detta kanske egentligen ville säga: 

”Se upp, vad är det du håller på med när du väljer att skriva så som du gör?”. 

Jag insåg, mer tydligt än tidigare, att avhandlingsskrivande, liksom annan 

skrivande verksamhet, handlar om att konstruera. Att konstruera en text är 

dock något annat än att konstruera en trovärdig text. Czarniawska (1998) säger 

så här angående relationen mellan en tolkning och en slutsats:  
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“To show that an interpretation is more probable in the light of what is known 
is something other than showing that a conclusion is true” (s. 69). 

 

En narrativ studie kan alltså betraktas som en inbjudan till andra: låter detta 

vettigt? 

 

Nya frågor  

 

De tre konklusioner som jag för fram i diskussionskapitlet handlar alla om 

praktikerarenan avseende relationen mellan en ny utvecklingsidé och de lokala 

tolkningar och konstruktioner av denna som äger rum. Men när jag lyssnat till 

de berättelser som berättats för mig utkristalliserar sig också ett par frågor 

rörande policytextkonstruktionsarenan. Dessa är:  

 

• Om man utgår ifrån att kamp och förhandling om vem som ska 

regissera en förvaltnings berättelse om skolutveckling föreligger inom 

och mellan arenorna i skolans organisation, istället för att se det som 

något problematiskt, vad skulle det innebära för den som vill iscensätta 

något nytt? 

• Om man, utifrån ovanstående, utgår ifrån att policytextläsare gör lite 

som de vill med den text som trillar ned i deras brevlåda, vad innebär det 

då för den som skrivit denna text?  

 

Ett svar kan vara att större uppmärksamhet måste ägnas åt det 

meningsskapande berättande som pågår inom de olika arenorna i en 

organisation inför och under iscensättningen av ett nytt utvecklingsarbete. 

Istället för att de inom ledningsarenan, där beslut om att påbörja ett nytt arbete 

oftast tas, enbart informerar om deras egen tolkning av förestående 

policytillämpning, utan att i nämnvärd utsträckning intressera sig för det 

mottagande sammanhangets föreställningar (Fransson 2008).  

 

Detta innebär att större uppmärksamhet också bör ägnas åt den diskursiva 

dimensionen i en praktik. Själv har jag, utifrån det påstående Stephen Ball och 

andra för fram, som handlar om att skolutvecklingsforskning i allmänhet men 

kanske skolförbättrings- och skoleffektivitetsforskning i synnerhet, har lierat sig 

med dagens alltmer marknadiserade, individualiserade och prestationsinriktade 

skolpolitik (Apple 2006; Ball 2006f), börjat fundera över området 

skolutveckling. Med hjälp av Lauder m fl (2006) och Mundy och Murphy (2001) 
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går det att formulera några frågor utifrån ett annat intresse än vad som 

formuleras inom området idag: Hur skulle skolutvecklingsforskning bedrivas 

om man intresserade sig för frågor med utgångspunkt i vad man skulle kunna 

kalla för utbildning för alla i stället för livslångt lärande? Vad skulle hända med 

skolutvecklingsområdet om man till exempel började ställa frågor som: Hur ska 

man lära sig att kritiskt granska de ekonomiska och teknologiska krafter som 

hotar förstöra vår planet? Hur ska människor utbildas inte enbart för att 

upptäcka sina egna möjligheter utan också ta ett samhälls- och världsansvar? 

Hur skulle skolutveckling bedrivas om utbildning omfattade humanistiska, 

pluralistiska och demokratiska värden för att komma tillrätta med världens 

orättvisor?  

 

Det som lockade mig i den narrativa ansatsen var att jag i den såg en möjlighet 

att framställa de medverkandes erfarenheter av att delta i ett specifikt 

skolutvecklingssamarbete på ett meningsfullt sätt. Under mitt konstruerande av 

dessa andra har också en fortsatt nyfikenhet inför att undersöka hur policy 

fungerar väckts. Dessa frusna ögonblick som den transkriberade texten kan 

liknas vid, och framförallt de utsnitt som man valt att representera, blir till slut, 

när man sysslat med dem en längre tid nästan verkliga. Till slut är det lätt att 

glömma att det är just frusna ögonblick, som kanske inte längre har så mycket 

med det pågående sociala livet att göra (Rhodes och Brown 2005). Under 

arbetet med mitt digra empiriska material som har bildat underlag till denna 

studie, har jag känt att jag nästa gång skulle vilja vara på plats, för att kunna 

”följa paraden” (Möller 2006 efter Geertz 1995) på ett annat sätt. Det vill säga 

att vara i en organisation en tid – en skola/förvaltning – och där kunna följa 

och delta i det meningsskapande berättande som där pågår.  

 

För att följa skönhet och klokhet, sång, dans och gråt.  

Gubbar och rosor och flitskap.  

 

Att följa sibyllan, som kommer med sin låt. 
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Summary 
 

Introduction 

 

Teachers of today are engaged in a large amount of projects, proposals, 

demands and ways of working that they themselves choose to enact. All those 

who have been interviewed for this study (participants in a school development 

project, see below) talk about this multitude in one way or another. The way 

they describe this is in terms of “things that keep coming all the time”, from 

outside and from above the local school.  

 

What I hear in these stories is how they (i) receive and charge these “things” 

with their own previous experiencies and (ii) how this is done in discursive 

contexts that shape what is to be considered normal and evident (Ball 2006h). 

Both the reception of this particular new development idea – PBS (see below) – 

and the fact that this goes on in a discursive context, contributed to different 

constructions and therefore processings of the PBS model in the three local 

contexts, schools and their administration, in the three Swedish municipalities I 

have studied.   

 

Background  

 

This study has been carried out within the scope of a large school development 

and school research project called problem-based school development – PBS. 

This research project is based at Karlstad University. Its overall aim is to 

contribute to knowledge about how to improve long-term quality work at a 

local school level.  

 

This perspective of school development takes as its starting point a somewhat 

different view on what functions as an improvement factor than that which has 

been implemented by school authorities in Sweden and other countries. That is, 

formulating specific goals that are documented and evaluated in retrospect, a 

representation in line with current views on how schools as well as other 

organizations are to be managed, is not what teachers and school-leaders report 

as important improvement factors. They talk more about finding ways to solve 

the problems they meet in their daily work in the classroom and in their 

collaboration with their colleagues as being essential when it comes to working 

with school development (Scherp 1998, 2003:27).   
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Important aspects of this perspective are that school development is about 

changes on the local school level; it is about change of the daily routines and is 

therefore not to be seen as a short-term project that lies beside these daily 

routines; it is about developing the learning environment of the students by 

improving the learning environment for the teachers and school-leaders in the 

organization.  

 

The theoretical perspectives that have nourished this development model are 

theories on learning: the gestalt perspective (Lewin in Scherp 2007:3) and a 

constructive perspective (also Lewin in Scherp 2007:3). Two theories on 

organization development are also used. These are theories about the learning 

organization (Argyris and Shön, Sandberg and Targama, Senge and Weick in 

Scherp 2007:3) and a system theory (Weick in Scherp 2007:3).  

 

The model has a bottom-up design, which means that the schools’ staffs’ own 

inner motivation is to be seen as more important than external control, such as 

measurements, league-tables, objectives and plans. To develop a learning 

culture, not an obeying one, is put forward as important.  

 

The way leadership is considered is also of great importance in this perspective. 

A school-leader’s prime task is to create an environment of learning for 

everyone in the organization, and together with the teachers come to a more 

profound understanding of the mission of the school. 

 

In those municipalities that are engaged in this school development 

collaboration, members of the university group of PBS make different 

contributions to help and support the local communities and schools. For 

example, training in different methods of coming to a more profound 

understanding of the mission of the school; making visible different subjects 

that teachers and students can work with and develop; organizing networks; 

working out competence development groups etc.  

 

Framework for this study 

 

Those who have been interviewed for this study, as I described above, talk not 

only about the school development model PBS, they also talk about their work 

in a wider view (Lundström 2007: Möller 2006; Pérez Prieto 2004). With their 
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stories, they also show how they choose to handle the new demands that have 

been inflicted on them.  

 

In the last few decades there has been a reconstruction of the field of education 

politics, here in Sweden as well in other countries around the world. These new 

narratives seem to dominate the area of education and are influencing school 

practice (Johannesson, Lindblad, Simola 2002), in both the local school and the 

political field. As a framework for this study I draw a picture of these 

reconstructions, a picture I want to talk about in terms of schools finding 

themselves in a different landscape of education (Sundberg 2005), a landscape 

that is characterized by a somewhat different discursive narrative (see below) 

about what school is and ought to be, and how a school is to be managed.  

 

Mainly four ingredients are found in this narrative: steering of schools is done 

from a distance (decentralization), by means of different control technologies as 

mentioned above, for example different ways to evaluate and measure student 

results (management by objectives and results); schools are also put up for 

market adjustment, like any other business. In the school context this can mean 

a free choice of school for parents and students. The importance of leadership 

is also being emphasized, in an economic aspect as well as others; and finally, 

responsibility for one’s learning, the students’ as well as the adults’, is 

accentuated.  

 

These new narratives are being constructed outside schools, by education 

authorities, who intend to get into the schools and change them in line with the 

new narratives (Conelly and Clandinin 1996). By those coming from outside, 

the narratives of teachers and others inside schools are often neglected or 

considered as being problematic, if they don’t correspond with those 

constructed by the policy makers (ibid.). But if one turns around and listens to 

the narratives coming from inside, one can hear that they, in turn, are all about 

teachers finding their schools “littered” with others visions of what is right for 

them as well as for their students (ibid.). As I wrote at the beginning of this 

summary, teachers but also others in this study often express these feelings in 

terms of all these “things” that keep coming. 
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Purpose and research questions  

 

As I described above, this study has been carried out within a large school 

development and school research project, PBS. During my time as a doctoral 

student I have come to focus on somewhat different aspects of the area of 

school development than when I started out. Instead of focusing on the 

outcomes of, in this case, the PBS policy, I have come to take an interest in the 

“under-life” (Ball 2006h) of policy. This means I am interested in listening to 

what people in three different local school contexts (see below) say about their 

experiencies of the PBS policy. My aim is hence formulated as follows:   

 

The overall aim of this study is to present a deeper understanding of the specific 

school development programme PBS in particular and some aspects of school 

and organization development in general. A more specific aim is to show how 

staging and carrying through of a new idea/policy (PBS) is received and 

reconstructed in three different municipal settings.   

 

My research questions are:  

 

• What happens to an idea on development (PBS) when it arrives in an 

organization? 

• How is this idea interpreted and reconstructed by people in different 

areas in the school organization? (School politicians, executive directors, 

school-leaders, development managers, and teachers. See also below). 

• How can this be understood in terms of a critical and also inclusive 

perspective on policy?  

To answer these questions I intend to examine the following aspects from a 

narrative point of view:  

 

• How do those who have been interviewed within the different areas talk 

about why the specific development model PBS was chosen? 

• How do they talk about the staging of the model? 

• How do they talk about their handling of the PBS model in relation to 

other school development work they are/have been involved in?  

• How do they talk about the significance of PBS in relation to other 

methods and models of school development?  
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The field of school development research  

 

School development can be described as a political and scientific field where 

one is interested in fulfilling the intentions regarding schools and education 

established by the political authorities (Dalin 1994, 1995; Holmström 2007).  

 

Research in the field is carried out from a lot of perspectives and within many 

different disciplines. One common interest in the field is to come to an 

understanding of processes of change and how to apply this knowledge to 

schools, in order to develop/improve schools and educational systems 

(Hargreaves, Lieberman och Grolnik, Fullan and Hopkins 2000).  

 

Different areas of research are, for example, studies on how to improve student 

results, the importance of contextual factors for student results or the 

formation of school policy in relation to the everyday life of teachers (ibid.). 

 

Historical background and some features 

 

The history of the field, as I have chosen to describe it, goes back to the United 

States after the Second World War (Dalin 1994; Lieberman och Grolnik 2000; 

Miles 2000; Mortimore 2000; Sarason 2000).66 It began when (i) the 

government found themselves as a state outpaced by the Russians with regard 

to space research and (ii) parents started to demand better schools for their 

children, as many had come to consider education as a means to a better life 

(Lieberman och Grolnik 2000; Marzano 2003; Sarason 2000).  

 

Two fields that have contributed to school development research are studies 

done in the field of sociology of education (Ball 2006c, 2003; Lauder et al 2006) 

and research in the area of change. One historical thread that researchers of 

today continue to investigate, mainly within the area that is called school 

effectiveness research but also in others, comes from findings that started to 

interest researchers in the nineteen seventies regarding factors important for a 

school to improve. Another thread is interests in studying the process of 

change where researchers of today say that a change and development process 

is to be considered a contextual process more than a process where someone 

                                                 
66 More naturalistic school studies was carried out earlier in the nineteen twenties- and thirties (Miles 
2000).  
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on the outside of an organization tries to implement a model (Fullan 1991, 

2000; Miles 2000; Seashore Louis 2000).   

 

But even though this knowledge is at hand, those inside an organization, who 

are supposed to perform this work of change, continue to elude the researchers. 

Maybe it’s time, some researchers also ask, to go beyond the modernist way of 

thinking about reform and work of change? (Cherryholmes 2000; Hargreaves 

2000; Waks 2003/2006).  

 

In Sweden, the school development research has undergone the same 

development as in other countries. That is, the focus has been transferred from 

research interested in trying to find the best method, to research on change and 

what is to be considered an important improvement factor in work of change 

(Carlgren and Hörnqvist 1999).  

 

The differences between researchers in the field can be described in terms of 

whether the researcher  takes a perspective from above (school efficiency 

research; one representative of this field is Lennart Grosin); the researcher 

works  on the supposition of supporting and creating conditions for the local 

school to work with development on their own terms (school development 

research; two representatives are Gunnar Berg and Hans-Åke Scherp); or 

whether the aim of the research is to raise the students’ results as well as the 

schools’ ability to handle change (school improvement research, where one 

representative is Ulf Blossing). (Hopkins 2000). 

 

One other area of this research field goes under the name of action research. 

The interest within this area lies in the development of both practitioner and 

researcher, through both confrontation and collaboration around different 

aspects of educational practices (Salo, Moksnes-Furu and Rönnerman 2008).67  

 

School development research is also carried out within other research fields, for 

example, organization studies, working life development and leadership studies.   

 

Two things come before me when I look at the wide research field of school 

development. First there is still, among researchers and policy formulators 

within the field, a great belief in and expectations of teachers and others wanting 

                                                 
67 There is always hard to categorize a social practice. The descriptions above of the different 
nuances of school development research are to be seen as overlapping in some parts.  
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to make their way to the area of school development (Holmström 2007). One 

prominent school development researcher also stresses the importance of 

making those working in school see themselves as “shareholders” in the system 

and that the key to this lies in the possibilities to make them see the point of 

what is to be developed/improved (Fullan 2001). But once again: this is still an 

elusive key. Even if researchers in the field have come to a decreased 

confidence in rationalistic development models, there is still a certain 

confidence in implementation, which means that “translators” of a policy, 

telling a different story about what is going to be developed, are still considered 

to be problematic.  

 

Secondly, some researchers also ask if it isn’t time to go beyond the modernist 

way of thinking about reform and work of change. With my choice of approach 

and method, I want to accede to those who in this way want to go outside the 

local school practice and also include questions of economic, political and 

global implications on the politics of education and local school practice (Waks 

2003/2006). By taking into account these other aspects, “above” the local 

practice, I aim at getting a deeper understanding of this local practice. And by 

using these approaches and methods I also want to illustrate some of the 

complexity that characterizes work of change and development, instead of 

perceiving this as a problem 

 

Theoretical frameworks 

 

Two theoretical perspectives have inspired this study: a narrative approach and 

a critical perspective on policy.  

 

A narrative approach makes it possible to theoretically talk about discourses 

and an active subject, all at the same time. One way to describe this is to say 

that we use the discourses/structures in different ways as a help to tell our 

stories (Mishler 1999). The story-telling human is put into focus, but “our 

knowledge and experience are considered socially constructed, in specific social 

and cultural contexts” (Pérez Prieto 2000, p 7, my translation).    

 

The overall theoretical departure for this study is so an idea that we as humans 

together construct our social reality (Berger and Luckman 1966).  That is, what 

we describe, understand and see is not a result of what the world is, it is rather 

an outcome of the meaning we subscribe to these things we describe, 
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understand and see (Atkinson 1997; Atkinson and Delamont 2006; Brockmeier 

and Carbaugh 2001; Brockmaier and Harré 2001; Pérez Prieto 2006a; Taylor 

2006; Winther and Jörgenssen and Philips 2000).  

 

In the field of narrative research there are some differences between researchers 

in how they regard the question of how and what a person says about his or her 

experiencies. This can be described in terms of researchers taking different 

standpoints regarding a realistic perspective or not: what one says either 

objectively mirrors what has happened, or the story is seen as socially situated, 

and therefore cannot be seen in an objective way (Mishler 1996). A story that 

someone tells is in this latter perspective not to be considered as giving direct 

access to what actually happened or as a straight link into that person’s mind 

(Atkinson 1997; Atkinson and Delamont 2006; Kohler Riessman 2008; Pérez 

Prieto 2000).    

 

In this study I have chosen to use the latter perspective, that is, I regard the 

stories those who have been interviewed tell me as active, socially situated acts. 

This also means that I don’t intend to show one person’s story as more true or 

right than any other. Rather, I am interested in describing the differences in 

how the participants choose to tell about their experiencies of the specific 

school development work PBS.  

 
Discursive narratives, policy texts and the practice  
 

These stories that we tell ourselves and others are a way to perform ourselves, 

on a personal level as well as in an organizational context (Mishler 1999). Our 

stories are also intertextually connected to other stories, previously told, both 

inside and outside, in this case, the specific organization (Boje 2001; 

Brockmeier and Harré 2001). In these stories we position ourselves with and 

against each other (Czarniawska 2004; Langellier 2001; Mishler 1999). But what 

can be called local stories are also connected to other, discursive stories that 

determine who is entitled to tell a story, when it can be told, where it can be 

told and to whom (Atkinson and Delamont 2006; Brockmeier and Harré 2001; 

Foucault 1977; Mishler 1995). 

 

Discursive narratives relevant to this study are the ones told from the 

authoritarian arena. That is, discursive narratives about what school and 

education are and ought to be, as described above. These discursive stories are 
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often delivered in written forms, as policy texts. These texts can be understood 

in terms of complex, coded and decoded representations (Ball 2006h). They can 

also be understood in terms of textual interventions in a practice, maybe 

interpreted differently, maybe misunderstood, maybe not even read by all. 

These texts still count though, but not in a way of pinpointing what to be done. 

They rather create limited conditions in relation to objectives that have been 

formulated: policy put forward a problem to be solved (ibid.) One further 

aspect of policy is that it also opens up new opportunities for those who work 

in an organization. This means that in work of change, current power relations 

can be questioned (ibid.).  

 

The discursive aspect of the concept of policy implies that work of change, like 

reform or school development work in line with a specific idea, can be 

considered a discursive practice. In a discursive practice, our ways of thinking 

about something are moulded in terms of what is to be considered possible and 

what is not (ibid.). A discourse produces a kind of self-evidence, a common 

sense, where voices outside this normality can have a hard time making 

themselves heard (Ball 2007).  

The policies that have been produced within the educational authoritarian arena 

can therefore be regarded as producing certain acts: teachers of today are 

supposed to collaborate in teams; they are supposed to spend a lot of time 

planning, reflecting, recording their doings and evaluating. The policies are also 

written as if there is one, true way of reading them. But there is hardly a straight 

line between the text and the practice. Policies are interpreted and 

reconstructed when they meet a local practice. The discursive aspect is 

therefore not to be seen as totally determinant, but it offers a way to understand 

a discursive dimension in narratives from the authoritarian arena.  

 

In this study I also use the concept of policy in terms of being inclusive. The 

current educational discourse has opened up for a multiplicity of ways for 

teachers and others to work. Therefore, a lot of written material is used today in 

schools as if it was policy. Text books, reports, self-help books and so on, are 

today considered suitable material when it comes to helping schools in solving 

the problems they have to solve, on their way to helping students achieve their 

goals (Weaver Hightower 2008).    

 

Finally, policy is to be understood in terms of texts and actions, of what is 

intended and of what is staged (Ball, Bowe and Gold 1992; Ball 1994; Vidovich 
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2007). This means that a policy is always to be understood in its specific 

context. In a school development collaboration like PBS, where people within 

the context of policy text construction make contributions in the communities, 

this is of the utmost importance.   

 

During my analysis, where I  worked with a large empirical material (see below), 

I heard that the stories the interviewees told me moved between their 

experiencies of PBS and other forms of school development work and 

surrounding discourses regarding school development work. Hence I have been 

looking for a theoretical tool that “allowed” agent and structure to be implicit in 

one another. The narrative approach, with its respectful attitude towards what 

is being told, orally as well as in writing, and the critical and inclusive view on 

policy offered me what I was looking for in order to be able to answer my 

research questions: (i) what happens when an idea on school development 

arrives in an organization and (ii) how is this idea interpreted and reconstructed 

by people in different areas in the school organization? Narratives, where 

personal, social, historical and cultural factors are interlaced, serve as good tools 

to study social processes, that is, the interplay between the personal and the 

social (Pérez Prieto 2006a. My translation). 

 

Research design, methods and analytical tools 

 
Context  
 

As presented above, his study has been carried out within the scope of a school 

development research project, PBS, whose initial stage took place between 2003 

and 2007 in nine Swedish municipalities. Within this time, different 

investigations were carried out. Some of these have been reported on an annual 

basis to the National Agency of School Development, who in part have 

financed the research project.  

 

During the spring of 2006 and the autumn of 2007 a qualitative investigation 

was carried out in three of the municipalities partaking in the research project. 

These three municipalities can be described as a metropolitan area (Åsen), a 

sparsely populated area (Bergnäs), and small town (Kvarnby). 46 research 

interviews were carried out, group interviews as well as separate.68 Those 

interviewed were school politicians (2), executive directors (3), area directors 

                                                 
68 In Åsen fifteen interviews were made, in Bergnäs nineteen and in Kvarnby twelve. 
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(1), school-leaders (20), development managers/project leaders (3), pedagogue 

teams (14) and individual teachers (3). The interviews went on for 

approximately one hour and a half in classrooms, offices, conference rooms, all 

depending on who I was interviewing. Some of the interviews (4) were held 

over the telephone.  

 

All the interviews started with one open-ended question: Has PBS played any 

significant part in your work? All the interviews were recorded and then written 

down.  

 

Apart from interviews, I have also looked at written, official texts from each of 

the three school organizations. These are school and work plans (7), quality 

reports (3) and competence development plans (2).  

 
Analytical tools 
 

In my analytical work I have used parts of a model called the zoom model 

(Pamphilon 1999) and three different concepts taken from the field of 

organization studies: narrative sensemaking, organizational narratives and anti-

narratives. 

 

The zoom model 

 

The zoom model takes as its point of departure a multi-disciplinary approach. 

That is, instead of regarding paradoxes in a person’s story as problematic, this is 

considered natural: a story always has a lot of dimensions, therefore we as 

researchers have to take this into account and analyze a story from more than 

one perspective. I considered this to go well in hand with my aim in this study 

as I have been interested giving voice to many and also to put forward work of 

change as an arena where there is a struggle over meaning going on.  

 

I have used two parts of the zoom model. First I have looked for narrative 

themes in the interviewees’ stories. Second I have looked for aspects of a more 

socio-cultural dimension: What can a story tell us about the cultural 

prescriptions of our time? (Pamphilon 1999). This part of the model allows one 

to shift focus from a person’s story to other “texts of the time” (ibid. p 399).69  

 

                                                 
69 I have also used these two parts of the model when I have analyzed the written material.   
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Three narrative concepts 

 

Considering the narrative approach there is a wide variety of ways to look at 

what a narrative is. In this study I regard everything the interviewees talk about 

to make sense of this new idea – PBS – as a story (Boje 1991, 2001, 2007; 

Czarniawska 2007). This meaning-making talk, even though it doesn’t have the 

common form of a narrative, with a beginning, middle, end and a plot of some 

kind, is considered a story. What the story is about, the plot, is something I 

construct, in line with my interpretations of what has been said.    

 

The concept narrative sensemaking is to be understood as stories the interviewees 

tell themselves, each other and me to understand this new idea – PBS: what this 

new idea is about and how it can be related to all the other things they are 

engaged in. The concept as I use it is an extension of Boje’s (1999) concept 

ante-narrative and Czarniawska’s (2007) organizing narrative, when I link the 

concept to Mishler’s (1986, 1999) way of seeing the situation of an interview as 

a place for joint construction of meaning.  

 

From these joint-constructed meaning-making narratives we spent time on in 

the interviews I was able to excerpt what I have called organization narratives and 

anti-narratives.  

 

The function of an organization narrative is to preserve and reproduce an 

organization, and to challenge and change the organization’s self-image 

(Czarniawska 2007; Linde 2008). This kind of narrative has a plot, in contrast to 

the narrative concept above. In the case of this study, the plot in the 

organizational narrative describes what school and school development is about 

in a particular school organization. I have used this concept to look for what 

central, ruling narratives I could find in my empirical material, both the 

interviews and the written documents. In my results I describe these narratives, 

whose plots are constructed by me.  

 

Finally I have used a third concept, anti-narratives. In an organization, the central 

organizational narrative, often but not always presented by the management, is 

often challenged, reinterpreted and revisited. The differences between an 

organizational narrative and its anti-narratives are that the plot in these anti-

narratives doesn’t correspond with the plot the management of the 

organization has decided to be the official image. The way I used this concept 
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was to look for what alternative narratives to the organizational narratives I 

could find in the oral and written material. These narratives, whose plots are 

also constructed by me, are also presented in my results.   

 

Results  

 

When I interviewed those who have taken part in this study, I did this with an 

open-ended question: Has PBS played any significant part in your work? Even 

though I didn’t explicitly ask for it, the interviewees looked back and asked 

themselves: “Let’s see, how was it …” In this way, they came to deliver stories 

about the time when the PBS collaboration was set off, what happened on the 

way and what they could foresee regarding PBS after the collaboration with 

Karlstad University was completed. These stories show the significance of the 

local context regarding how the work of PBS came to be in Bergnäs, Kvarnby 

and Åsen, the three municipalities I have studied.  

 

My results also indicate that many of the interviewees, after a four-year period 

of working with PBS, put a narrative temporality into what from the beginning 

appeared as fragmented events without any chronology:  narrative sensemaking 

without a plot does after a while take the form of narratives with a plot 

(Czarniawska 2007). These narratives demonstrate how previous narrative 

memories, experiencies and interests attach to different parts of the PBS story 

and how these are brought together over periods of time and space to form 

more coherent narratives of what the specific PBS model is and/or should be 

about as well as school development work in general.    

 

But an organization, local schools and their administrative districts in this case, 

is made up of several arenas: the political arena, the administrative arena, the 

school-leader arena, the teacher arena and so forth, each with its own narrative 

of what school development work is and should be about (Linde 2008). In the 

stories that the interviewees told me I also found how the bringing together of 

fragmented events is done by negotiating among and between these different 

arenas. A negotiation not only about what is to be considered the right way to 

perform school development work, but also who is entitled to frame and edit 

this school development narrative.   

 

The results are presented in three chapters, each one taking its starting point in 

what I see as a main theme/have constructed as a main plot. Each chapter can 
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be considered as an example of the significance of the local context when it 

comes to launching and carrying through a new idea on development and 

change. These themes demonstrate mainly two things: how interpretations and 

reconstruction of both development models prior to PBS and of the current 

steering model came to play important roles in how PBS was received, 

interpreted and reconstructed, and how different interpretations of the PBS 

model led to tensions between the organizational narratives and its anti-

narratives.  

 

In each municipality, new possibilities and positions in line with the 

organizational narrative to frame and edit this new development idea PBS 

opened up. In all three municipalities the position called learning-leader 

(lärledare) was created, hence this was a strategy belonging to PBS. In Åsen a 

new group was also formed, the PBS-leader group, which was to plan and 

continue to perform the PBS work, after the collaboration with Karlstad 

University had come to an end. In Kvarnby the development leader was given a 

strong mandate, alongside the learning-leaders, to frame and run the 

development work in line with the ideas in PBS.  

 

In the three result chapters I also show that these new possibilities and 

positions are not always welcomed by those with an engagement and 

commitment in other, prior development work. “Old” positions, belonging to 

earlier work sometimes come to clash with those who have been given a 

mandate to frame and create strategies for sensemaking within this new 

development collaboration, PBS. 

 

Discussion  

 
Some conclusions 
 

My results show that a new development idea that enters an organization is 

interpreted and reconstructed in line with both discursive, local historical and 

personal circumstances. From this, some conclusions can be made regarding 

the practical arena. Those are:  

 

• It can be hard to pursue school development work emanating from a 

specific idea if the interpretations of this idea within and among the 

different arenas are too far apart.  
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• Local interpretation and construction of an idea impact on what 

strategies for sensemaking and what positions with a mandate to frame 

and edit the development work are created.  

• School development work emanating from a specific idea is facilitated if 

those within the political as well as administrative arena are engaged and 

run the work in line with this specific idea.   

 

PBS in the light of a critical policy perspective 
 

When I look at the stories those who have taken part in this study have told 

me, the tensions between the organizational narratives and the anti-narratives 

appear as if they are in a room, in turn filled with discursive narratives, old ones 

as well as new. This room filled with discursive narratives is characterized by 

ongoing struggles and negotiations about what the story of school development 

is really about in our municipality? In the light of a critical policy perspective 

these tensions appear as dilemmas, implicated by this cacophony of policy 

voices, whose prescriptions pull in different directions.  

 

These dilemmas that I put up four for discussion all show in different ways 

how PBS can become a tool in line with the new discursive narrative of 

education, regardless of the intention formulated in the context of policy text 

construction.  

 

The first dilemma shows that the policy text reader is always the one who 

comes off victorious (Bowe, Ball and Gold 1992). That is, since a policy 

interpretation and reconstruction is always done in local contexts, with their 

own histories and demands, the person who constructs the text can never 

control its meaning (ibid.). When the PBS policy met the local contexts in the 

different municipalities, questions of top-down and bottom-up were evoked. 

These questions were about various ideals implicit in various policies, but the 

questions among those interviewed concerned what was “allowed”, from a 

problem-based perspective: Is for example an executive director allowed to 

initiate what is to be discussed in a learning conversation?70  

 

The PBS model, with a design in a bottom-up perspective, was welcomed by all 

regardless of profession. The executive directors and some of the school-

leaders did however find this hard to accept at all times.  
                                                 
70 A learning conversation is one of several methods in the PBS collaboration.  
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What becomes obvious is that a lot of different readings of one specific policy 

text are made in an organization. But not only is the policy reconstructed by 

means of personal and local interest and needs, it is also reconstructed in a 

discursive context, shaping what is to be considered normal. To work with 

objectives, to document and evaluate, to improve and work with quality 

management is today considered self-evident. My results, however, show that 

there is some variance regarding a total acceptance of these circumstances. This 

leads to dilemma number two.     

 

Dilemma number two considers whether the PBS model is to be regarded 

only as a tool to use in the local school development work, or if it is a 

perspective on school development that impacts on everything else the schools 

as well as the administration choose to go in for. One tension between the 

organizational narratives and the anti-narratives in all three municipalities is 

about different experiencies regarding this. In the light of a critical perspective 

on policy, this is about whether the PBS policy, beyond being a school 

development tool, can also be regarded as a steering model for the entire 

administration, as it is described from the context of policy text construction.  

 

The variation between the three municipalities regarding this aspect lies in if 

and whether or not the current, national steering model (management by 

objectives and results) was being interpreted and reconstructed in line with the 

PBS policy. This was shown by a variation in how the quality work was being 

framed, from a top-down perspective where the objectives are formulated by 

the political arena and the management (management by objectives and results), 

or if the objectives were formulated at the local school level (the PBS model). 

Stories about these aspects were mostly told in the organizational narratives. 

When I listened to the teacher narratives, the differences between these models 

did not seem to be too obvious. In the current educational narrative the quality 

reports are but one of several demands that are prescribed to teachers today.  

 

Research also show that teachers experience these demands in terms of being 

requested to do a lot of things that go beyond their “real” work as teachers 

(Carlgren and Klette 2008). In this work life, experienced as filled with 

demands, a policy like PBS, regardless of its bottom-up design, can be counted 

for as yet another one of these demands, despite the intentions underlying the 

policy.  
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Dilemma number three is about an interpretation of the PBS policy in terms 

of cost-effectiveness, an outcome of the policy that wasn’t foreseen by those in 

the context of policy text construction. One important part of the PBS policy is 

that the school staff attribute to themselves the potentials of influence instead 

of seeing problems as lying outside their territory, so to speak.71 This aspect of 

the PBS policy means that teachers, for example by means of the learning 

conversation, come to ask themselves what they can do to sorts things out. This 

aspect is sometimes, mostly by those in a leading position, interpreted and 

welcomed in economic rationalistic ways: instead of primarily asking for more 

money the teachers now try to solve problems themselves.    

 

In times of high demands of financial control, this is not astonishing. But this 

inward-looking characteristic is not only valued by management and school-

leaders. Teachers also appreciate the PBS policy in terms of being a tool for 

prioritizing in the multiplicity of policies that surrounds schools today. This is 

often described by means of the concept professionalization. But I want to 

raise a question regarding this in relation to the critical perspective: Is being 

professional the same as to respond to all the performative demands that are 

being pressed for today? 

 

I see two themes in the stories I have collected regarding this. One is that all 

these leadership-techniques, such as documentation, evaluation, league-tables, 

student-result efficiency and so forth, some of which were also employed in the 

PBS collaboration, lead to a constant struggle with questions like: Are we doing 

enough, Maybe I could do better, How can I/we improve my/our work? To 

always make visible what you think and do this way, a prime aim also in the 

learning conversation, acts that are often named  professionalization, can also 

be interpreted as control and authoritarian supervision (Ball 2006g, 2007; Rees, 

Fevre, Furlong and Gorard 2006).  

 

The other theme is that professionalization is also talked about in terms of 

being able to grow into your work. Several of the interviewees talk about the 

PBS policy in these terms: “finally a method where I can get some help to 

                                                 
71 This emanates from the view that it is the system that has to change, not for example the student, 
if he or she has lost his or her motivation. It isn’t the student/young people of today that is 
problematic, or society, it is us as teachers that have to come to a different understanding of the 
problem. In a PBS perspective we have to ask ourselves and each other how I have come about the 
representations I have.  



210 
 

challenge myself and what I do, so I can get a more profound understanding of 

what it means to be a teacher”. This leads to the final dilemma, number four.  

 

Dilemma number four is about one common experience of the PBS policy 

expressed in the teacher narratives. An experience of PBS being something 

presented by the management with a lot of fuss, which after a while turned out 

to be not so exceptional after all. This is an organizational behaviour that can 

be explained in terms of organizational identity. That is, schools use a lot of 

policies in their school development work, a description in line with the 

inclusive concept of policy described above. Governing school organizations in 

choosing these policies can be identity motives, as a way to work out an 

organization profile (Røvik 1998). Choice of policy can therefore be a way of 

showing the world who you are, as an organization.  

 

But in times of a strong change-discourse, to show that your organization is up-

to-date can also be a praiseworthily behaviour as such. This in turn can lead to 

policies being adopted in line with current rhetoric. This also means that “old” 

policies are soon to be replaced by new ones. If the PBS policy is considered as 

only one tool among a lot of others in the school development work, this can 

mean that this policy is also used merely during a limited amount of time, in 

spite of what is presented in the context of policy text construction.   

 

Another experience expressed in the teacher narratives is scepticism to policies 

expressed in the above way, expressions that corroborate with a notion 

presented above, that teachers experiencies the school “littered” with other 

people’s ideas about what teachers should do (Conelly and Clandinin 1996). 

These experiencies, seen in the light of a critical perspective on policy, can be 

described in terms of teachers opposing the shallowness the reconstructions 

have inflicted on their profession (Ball 2006). Research has also shown that 

reconstructions of the educational field create breaches between the different 

arenas in the school organization, breaches that proceed from changes in the 

distribution of power, when teachers lose influence relative to the pressure 

from external control (van Zanten 2007). Those in this study who oppose these 

new demands can thus be seen as opposing this reduced influence.   

 

The intentions behind the PBS policy are to function as a co-creative concept, 

therefore also transformable. Underlying ideals such as student-active ways of 

working, learning organization and a learning leadership, in some ways limit this 
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transformability, when these ideals make the policy – from the context of policy 

text constructioners’ point of view - incompatible with policies with opposed 

ideals. When the PBS policy arrives in what I have called the discursive room, 

with its prescriptions pulling in different directions, a dilemma is revealed that 

can be considered an underlying dilemma for this study as a whole: a dilemma 

between teachers’ aspirations for teaching and discursive narratives about 

development and change.      

 

Epilogue  

 
Research as construction – looking forward by looking back 
 

My intentions constructing my narrative were to give voice to many. I have had 

my eyes leveled at the recipients of the new development idea PBS: which were 

their experiencies of the PBS collaboration and how their narratives of these 

can contribute to a better understanding of this particular school development 

collaboration as well as school (and organization) development in general. 

 

By self-critically looking back at what I have done I here intend to discuss the 

challenge in adopting a narrative approach and by that come up with a few 

“new” questions.  

 

One guiding star when by writing I have constructed others (Rhodes and 

Brown 2005), that is those who participated in this study, has been to be careful 

considering who I am displaying when I am describing my data (Ball 2006f; 

Ball, Bowe and Gold 1992; Ozga 2000). One can either describe them in terms 

of tardy opponents of change, which is easily done when it comes to explaining 

and understanding works of change. Or one can describe them in terms of 

heroic opponents to controlling from above, which is as bad. Instead, concepts 

like complexity, contradiction and paradox appeared in my work analyzing the 

participants’ narratives, concepts I have also experienced as hard to handle: 

How does one describe complexity in a comprehensible way for a reader? And 

how does one describe this with respect to those who have participated? 

 

The ideal in a narrative approach is to be able to render a feeling of wholeness, 

rather than as a writer get stuck in a mess of details (Conelly and Clandinin 

1996). At the same time the narrative approach is characterized by its departure 

in studying the particular (Conelly and Clandinin 1996; Kohler Riessman 2008).  
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The challenge consists in navigating between these two.  

 

A narrative approach implies that my story, as described above, is but one of 

several possible stories. Therefore, my empiric material consisting of 46 

interviews plus written documents could render a lot of different readings. The 

theoretical and methodological starting points also mean a somewhat different 

view on concepts such as reliability, validity and generalizability. More suitable 

concepts would be visibility, authenticity and plausibility (Conelly and Clandinin 

1996). One consequence of this way of not rendering realistic truth-claims is 

that as a researcher I have to take an even greater responsibility for my text 

than if I merely see myself as a kind of medium for my empirics. One question 

that comes to mind considering this is how we can be responsible for this 

reflexive position and still dare to write about others. (Rhodes and Brown 

2005). One self-critical question turns up immediately: Have I been able to 

present those who participate in this study in a respectful way?  

 

In more than one way during my writing I have also come to realize that writing 

a dissertation, like all other writing, is about constructing. Apart from how I 

choose to treat the participants as described above, things like how I choose to 

transform the spoken words from the interviews into written words also have 

to be considered an act of responsibility. The ways I choose to transcribe what 

a person has said influence the meaning of the text. To construct a text is thus 

something other than to construct a credible text. A narrative approach can 

therefore be seen as an invitation to others: Does this sound reasonable?  

 

Lastly, two questions come to mind when I listen to the participants’ narratives: 

What would it mean for those who want to stage a new idea/policy, if struggle 

and negotiation within and between the different arenas in the school 

organization was to be seen as the normal state, instead of seeing it as 

something problematic? If one takes as the starting point that the reader of a 

policy text does what he or she wants with this text, what would that mean for 

those in the context of policy text construction?  

 

One answer could be that more attention has to be paid to the narrative 

sensemaking that goes on in the different arenas in the organization before and 

during a work of change. This also means that more attention has to be paid to 

the discursive aspects of a practice. From the statement that Stephen Ball and 

others put forward, that school development research in general and school 
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improvement and school effectiveness research in particular have come to align 

to the marketization, individualization and performative school politics of today 

(Apple 2006; Ball 2006f), I have begun to reflect on the field of school 

development. With some help from Lauder et al (2006) and Mundy and 

Murphy (2001), it is possible to formulate questions from another point of view 

than today. One of those questions could be: How could school development 

research be pursued if questions about education for all were focused instead of 

questions about lifelong learning?    

 

During my construction of others a further curiosity considering how policy 

functions has also been awakened. Next time I would like to be in an 

organization firsthand, to be able to follow the parade (Möller 2006 after 

Geertz 1995), to be able to follow and partake in the narrative sensemaking that 

is going on.       
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De som arbetar i skolan idag är alla engagerade i en rad olika arbeten, initie-
rade av dem själva såväl som påbud från högre ort. Alla som intervjuats för 
den här avhandlingen, pedagoger, utvecklingsledare, skolledare, förvaltnings-
chefer och skolpolitiker beskriver denna mångfald med ord som ”saker som 
kommer” hela tiden. Hur kan man förstå detta?

Den här studien tar sin teoretiska och metodologiska utgångspunkt i en nar-
rativ ansats samt i ett kritiskt perspektiv på policytexter. Med hjälp av de i stu-
dien medverkandes berättelser om sina erfarenheter av att ha medverkat i ett 
specifikt skolutvecklings- och forskningsprojekt, problembaserad skolutveck-
ling (PBS) som bedrivs vid Karlstads universitet, undersöks vad som händer 
med en idé om skolutveckling när den landar i en kommunal kontext.

De intervjuades berättelser om sina erfarenheter visar att de dels tar emot och 
laddar den här nya idén om skolutveckling i enlighet med tidigare erfarenhe-
ter. Men berättelserna visar också att detta görs i diskursiva sammanhang som 
formar vad som är att betrakta som normalt och självklart. Båda dessa om-
ständigheter bidrog till att PBS kom att konstrueras och iscensättas på olika 
sätt i de tre studerade kommunerna. Resultaten visar också hur PBS ibland 
kan komma att användas som ett verktyg i linje med de senaste decenniernas 
diskursiva berättelser om skola och utbildningspolitik, oavsett hur intentio-
nerna för detta sätt att bedriva skolutveckling formulerats inom forsknings 
projektet.
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