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Förord 
 

 

Forskningsbaserad kunskapsbildning sker normalt genom att forskare 
med hjälp av vetenskapliga metoder undersöker det som är föremål 
för kunskapsbildningen vilket i detta fall är skolutvecklingsprocessen. 
Lärare och skolledare som är huvudaktörerna vid skolutveckling be-
traktas som forskningsobjektet och ska inte vara delaktiga i kun-
skapsbildningen utan endast utgöra underlaget för forskarnas slutsat-
ser. Att öka relevansen och tillförlitligheten i kunskapsbildningen ge-
nom ett samarbete mellan forskare och medarbetarna på skolan där 
lärare och skolledare är delaktiga i kunskapsbildningen är ett annat 
sätt att se på forskningsprocessen som är mindre vanlig och även 
ifrågasatt inom delar av forskarvärlden. Man kan även tänka sig att ta 
ytterligare ett steg dvs att lärare och skolledare med hjälp av forskare 
beforskar den egna skolutvecklingsprocessen där forskarna bidrar 
med vetenskapliga metoder och systematik men där lärare och skol-
ledare samlar in data och bidrar vid analysen. Denna rapport bygger 
på de två senare perspektiven på kunskapsbildning där lärare och 
skolledare har varit medforskare. 

Katina Thelin har varit projektledare och Hans-Åke Scherp har 
varit vetenskaplig ledare för forskningsprojektet. Även de 56 med-
forskarna samt alla lärare och skolledare på de sex skolorna skulle 
kunna stå som medförfattare till forskningsrapporten men vi får istäl-
let begränsa oss till att tacka dem för deras forskningsinsatser. 

Vi vill även tacka Gun-Britt Scherp för att hon gripit sig an den 
inte helt lätta och tacksamma uppgiften att redigera texten så att läs-
barheten underlättats. 

 
Katina Thelin och Hans-Åke Scherp 
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1 Bakgrund 
 

Vilka faktorer har betydelse för ett framgångsrikt utveck-
lingsarbete? 
2001 bildade tre skolor1 i södra Norrland ett nätverk för att tillsam-
mans försöka förstå vilka faktorer som är betydelsefulla för ett fram-
gångsrikt utvecklingsarbete i skolan. Gemensamt för de tre skolorna 
var att de utvecklat sina verksamheter och arbetssätt som dragit till 
sig intresse från andra skolor. Även (dåvarande) skolverket2 menade 
att dessa skolor utmärkt sig genom sitt sätt att arbeta med skolutveck-
ling och för att därigenom ha åstadkommit hållbar utveckling. På 
skolverket var man därför villiga att stödja skolornas egen kunskaps-
bildning kring detta. 

Genom att tala med varandra och genom att besöka varandras 
skolor försökte en grupp av medarbetare från de tre skolorna, till-
sammans med skolornas rektorer skaffa sig en bild av de tre verk-
samheterna liksom av utvecklingsarbetet i dessa. Dessa bilder av tre 
skolor samt de reflektioner som mötet mellan dem genererade sam-
manfattades i en gemensam text. Däremot tyckte man att man sakna-
de kunskap och redskap om hur man på ett vetenskapligt sätt skulle 
kunna omvandla sina erfarenheter och tankar till kunskap, som kunde 
vara av intresse även för andra. Man uttryckte önskemål om ett sam-
arbete med forskare vid högskola/universitet för att få hjälp med det-
ta.  

Kommunerna stödde tanken, liksom Myndigheten för skolutveck-
ling, som lovade fortsatt stöd och beviljade medel under förutsättning 
att man utökade samarbetet till att omfatta flera skolor. Tillsammans 
med Myndigheten för skolutveckling valdes ytterligare tre skolor3 ut. I 
likhet med de tidigare skolorna hade dessa utmärkt sig som skolor där 
man bedrivit framgångsrikt utvecklingsarbete. Urvalet gjordes också 
med tanke på att öka variationen i underlaget. Man vill ha både 
                                                           
1 Arthur Engbergsskolan, Tallbackens Freinetskola och Treälvens skola. 
2 Numera Myndigheten för skolutveckling. 
3 Gerestaskolan i Härnösand, Sandö Räddningsgymnasium i Kramfors och Nola-
skolan i Örnsköldsvik. 
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grund- och gymnasieskolor med i projektet och man ville att det skul-
le omfatta både små och stora skolor, skolor i glesbygd och i tätort.  

I maj 2003 fattades beslut om samarbete mellan de sex skolorna 
och Karlstads universitet. Arbetet påbörjades hösten 2003.  

 

Kunskapsbildning i samarbete mellan skolans medarbe-
tare 4 och forskare. 
I den traditionella skolforskningen förekommer litet samarbete mel-
lan forskare och praktiker. Ansvaret för den vetenskapliga kunskaps-
bildningen har i första hand legat på högskolor och universitet, me-
dan skolorna utvecklat sin vardagspraxis – var och en på sitt håll. På 
senare år har intresset för att närma sig varandra och för att över-
brygga glappet mellan forskning och praktik ökat.  

Uttryck som Läraren som forskare, liksom inrättandet av forskarcirk-
lar och magisterutbildning för yrkesverksamma lärare vittnar också 
om ett ökat intresse för inte bara forskning om skolan utan även 
forskning i skolan, d v s forskning som bedrivs av skolans praktiker. 

 Intresset för ett närmande har dels sin grund i avregleringen av 
skolan och i tankar om en förändrad lärarroll, dels i strävan att pro-
ducera relevant och tillförlitlig kunskap, och tar sig lite olika uttryck.  

 

Professionalisering av skolans praktiker 
Uttryck som professionalisering av skolans praktiker och reflekterad praktik 
har kommit att bli vanliga i det offentliga samtalet om skolan på sena-
re år. Kopplingen till den förändrade styrningen är tydlig. Från att ha 
varit en verkställare av ovan givna beslut förväntas läraren idag spela 
en mera aktiv roll i och samtidigt ta ett större ansvar för skolans ut-
veckling. Motiven för en sådan utveckling är flera. Ett har sin grund i 
lärarnas egna och yrkesmässiga intressen t ex ökad status och större 
inflytande över skolans utveckling. Ett annat i föreställningen om att 
det kan leda till ökad kvalitet i och utveckling av skolans verksamhet. 
                                                           
4 Termen medarbetare används för att inkludera flera olika yrkesgrupper i skolan; 
rektor, och lärare med olika utbildning och inriktning som är verksamma från 
förskolan till gymnasiet och fritidspedagoger. I texten används den synonymt 
med ”praktiker”.  
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Kunskapsbildning och utveckling antas ofta hänga samman. Genom 
ökad kunskap om hur man kan bidra till barns och ungas lärande och 
utveckling liksom om skolan som organisation och de mekanismer i 
skolans organisation och kultur, som kan främja eller försvåra lärande 
och utveckling hoppas man från olika håll kunna utveckla skolan.  

I Reflekterad praktik som styrform (1999) skriver Alexandersson så 
här om skolans förändrade styrning:  

 
Styrningen av skolan kompletteras med styrning i skolan. 
Reflekterad praktik blir därigenom en förutsättning för 
målstyrningens effektivitet och förväntas bidra till sko-
lans egen självförståelse. Med självförståelse skapas för-
utsättningar för att mål skall kunna omvandlas till med-
vetna handlingar. Skolans personal tilldelas då en bety-
dande handlingsfrihet och det är den som i realiteten 
förväntas utforma skolans verksamhet. För att så ska ske 
fordras ’reflekterande praktiker’ (Alexandersson, 1999, s. 
22). 

 
Professionalisering och en s.k. reflekterad praktik kan ses både som 
en reaktion mot den tidigare topp- och regelstyrda skolan och som en 
konsekvens av decentraliseringen. Huruvida dessa är förenliga med 
nuvarande styrform är emellertid något som diskuteras. Intresset för 
lärares reflektion har varit stort både bland dem som företräder mål- 
och resultatstyrning och bland dem som kritiserar den. Av citatet 
framgår att Alexandersson ser en reflekterad praktik som en förutsätt-
ning för effektiv målstyrning. Andra, t ex Scherp (2001), menar istället 
att mål- och resultatstyrningen hindrar skolan från att utvecklas till en 
professionsstyrd, reflekterad praktik eftersom den flyttar fokus från 
meningsskapande helheter i uppdraget till mätbara delar, vilket med-
för en risk att dessa skymmer det central i uppdraget.  

Det som förenar dessa två är emellertid föreställningen om att 
grunden för skolans utveckling är medarbetares förståelse av uppdra-
get liksom de problem de ställs inför när de försöker förverkliga det.  
I detta sammanhang antas reflektion spela en central roll. Ett grund-
läggande antagande i det som Alexandersson kallar reflektionsdiskursen 
är att  

9



 10

[…] en systematisk reflektion ökar lärarens autonomi 
i förhållande till yttre intressen samtidigt som den 
utvecklar deras professionalitet. Genom ökad själv-
kontroll och självkritisk insikt och genom ökad för-
måga att handla självständigt på ett meningsfullt sätt 
[…] förväntas lärares professionalism att utvecklas 
(Alexandersson, 1999, s. 24). 

 
Uttrycket den reflekterande praktikern är därför nära besläktad med 
tankar på läraren som forskare i sin egen vardagspraktik. Båda dessa 
syftar till ökad förståelse av skolans praktik genom att systematiskt 
undersöka och reflektera över den. 

Ett argument för att engagera lärare i forskning är alltså att man på 
det sättet skulle kunna bidra till en förändrad lärarroll och till en pro-
fessionalisering av läraryrket. 

 

Kunskapsbildning  
Att det under senare år har skett ett närmande mellan forskning och 
praktik kan också förklaras med hänvisning till forskningens utveck-
ling. Under de senaste decennierna har det t ex skett en förskjutning i 
forskningsfokus när det gäller skola/undervisning. Från att forsk-
ningen tidigare huvudsakligen varit inriktad på det som synes ske i 
skolan/undervisningen har allt fler kommit att intressera sig för lä-
rarnas upplevelse och förståelse av vad det är som sker d v s det som 
ligger bakom det som synes ske.5 

Parallellt med detta har man på senare år kunnat skönja ett växan-
de intresse för att på olika sätt involvera lärare i själva forskningspro-
cessen och kunskapsbildningen, liksom för olika former av samarbete 
mellan forskare och praktiker.  

Ett första steg i en sådan riktning finner vi i Aktionsforskningen. 
Aktionsforskningen skiljer sig från den traditionella forskningen ge-
nom att vara förändringsinriktad. I aktionsforskningen är forskaren 
mera aktör än åskådare och deltar tillsammans med läraren/lärare i 
                                                           
5 T ex Teacher Thinking- och LifeHistory-forskning. För översikt se t ex Arf-
wedson (1998) och Goodson (1996). 
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såväl planering som genomförande och bedömning av en (föränd-
rings)process (Goodson, 1996, s. 127).  

Nästa steg skulle vara att medarbetare i skolan själva initierar och 
har ett huvudansvar för kunskapsbildningen genom att beforska sin 
egen vardagspraxis, antingen med stöd av forskare eller på egen hand. 
Vid sidan om de motiv för en sådan utveckling som redan nämnts, i 
termer av professionalisering och skolutveckling, kan man tänka sig 
andra motiv som har mera att göra med själva kunskapsbildningspro-
cessen och kvaliteten i den kunskap som produceras.  

Om kunskapsbildningen utgår från medarbetares upplevda behov 
d v s tar sin utgångspunkt i det som medarbetare i skolan uppfattar 
som angelägna problem och utvecklingsområden förbättras förut-
sättningarna för att den kunskap som genereras upplevs meningsfull 
av dem som ska använda sig av och omsätta den i praktiken. Genom 
att medarbetare själva deltar i kunskapsbildningsarbetet ökar dessut-
om förutsättningarna för att detta sker eftersom människor handlar 
utifrån sin egen förståelse av den värld de lever och verkar i.  

De slutsatser som forskare drar om hur man bäst bidrar till barns 
och ungdomars lärande och utveckling har liten betydelse om de som 
arbetar i skolan har en annan förståelse. Samtidigt krävs det naturligt-
vis både kunskap och lämpliga verktyg/metoder både för datainsam-
ling och bearbetning och analys för att den kunskap som genereras 
ska vara tillförlitlig. Detta är sådant som forskningen kan bidra med 
när det gäller skolornas kunskapsbildningsarbete. Vidare kan forsk-
ningen bidra till skolornas kunskapsbildning genom lyfta fram andra 
perspektiv än de som medarbetare själva har och därigenom medver-
ka till en levande lärmiljö i vilken både forskare och praktiker ingår.  

 

Utvecklingsbenägna skolor? 

Det som ligger bakom samarbetet är ett gemensamt intresse av att 
öka kunskapen om skolors utveckling, och om de faktorer som gyn-
nar utvecklingsarbete i skolan. När representanter från de sex skolor-
na, Myndigheten för skolutveckling och Karlstads universitet inför 
projektet träffades för att samtala om arbetets uppläggning diskutera-
de man olika fokus. Man kunde tänka sig två möjliga utgångspunkter; 
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1) att försöka fördjupa förståelsen av bibehållen – eller bestående – 
utveckling i skolan, eller 2) att försöka fördjupa förståelsen av bibe-
hållen utvecklingsbenägenhet i skolan. 

Enligt den första av dessa utgångspunkter ligger fokus för forsk-
ningen på genomförandet av någon eller flera förändringar i skolan, 
vilka kan sägas innebära/bidra till skolutveckling. 

Enligt den andra utgångspunkten ligger fokus snarare på förut-
sättningarna för förändring och de faktorer som bidrar till en ständigt 
pågående utvecklingsprocess. 

Inriktningen är inte oproblematisk. Tvärtom väcker den flera frå-
gor av dels begreppslig karaktär dels beträffande de skolor som valts 
att ingå i projektet. Vad står begreppen utveckling och utvecklingsbenägen 
för?  Och vad menas med bibehållen eller bestående i detta samman-
hang? Vad är att betrakta som längre tid och hög grad? I följande av-
snitt diskuteras dessa begrepp och ett försök görs att klargöra det re-
sonemang som förts beträffande dessa begrepp och beträffande 
grunden för det här projektet.  

 

Utveckling 
Utveckling innebär förändring. Därmed inte sagt att all förändring är 
utveckling. För att vi ska kunna tala om en förändring som utveckling 
krävs att den leder till något som är bättre än det som varit. Skolutveck-
ling skulle därför kunna översättas till skolförbättring. Eftersom en 
förbättring dels är ett relativt begrepp, dels är ett begrepp som bygger 
på en värdering (om vad som är bra) krävs ytterligare analys och en 
närmare precisering. Enligt Berg (2001) är utveckling detsamma som  

 
[…] förändring i en viss bestämd riktning och vad 
som ytterst avgör förändringsriktningen kan ju knap-
past vara något annat än överväganden om vad som 
är god pedagogik i förhållande till den aktuella ele-
ven och elevgruppen (Berg, 2001, s. 11).  

 
Samtidigt poängterar han att skolan i sig är en komplex verksamhet 
och att det i ett pluralistiskt samhälle inte existerar några absoluta svar 
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på vad som är god pedagogik och hur sådan gestaltar sig – eller bör 
gestalta sig – i arbetet med elever i skolan. Svaren varierar helt enkelt 
med de skolideologiska uppfattningar vi som intressenter och intres-
segrupper i skolan företräder (ibid.). En följd av detta blir att ingen 
skolas utvecklingsprocess behöver vara den andra lik. Däremot finns 
det gränser för den variation av tolkningar och överväganden, liksom 
för den typ av utveckling, som tillåts i skolan. Dessa gränser uttrycks i 
de för skolan gällande styrdokument d v s skollagen, skolplan, läro-
plan, kursplaner etc.  

Också Scherp (2003a) definierar utveckling som medvetna och 
kunskapsbaserade förändringar. För att det ska vara fråga om skolut-
veckling, menar Scherp dessutom att det ska vara fråga om föränd-
ringar ”som sker på enskilda skolenheter och omfattar hela eller stör-
re delar av skolans verksamhet” (s. 10), liksom att dessa förändringar 
”införlivas i den enskilda skolans skolkultur och blir en naturlig del i 
vardagsrutinerna” (ibid.).  

Att vara utvecklingsbenägen skulle, som en följd av ovan förda re-
sonemang, ungefär innebära att man har kompetensen och viljan att 
på ett medvetet sätt genomföra förändringar i skolan som syftar till 
att öka elevernas förutsättningar för lärande och utveckling i enlighet 
med skolans uppdrag. Dessa förändringar ska dessutom vara sådana 
att de får genomslagskraft i den enskilda skolans hela verksamhet, 
eller åtminstone större delar av den, samt att de i någon mening blir 
bestående – som en del i de rutiner som finns på skolan.  

Låt oss nu titta närmare på skillnaden mellan att genomföra en el-
ler flera sådana förändringar och att befinna sig i en ständigt fortgå-
ende förändringsprocess. 

 

Att genomföra en förändring, som blir bestående, eller att be-
finna sig i en ständigt fortgående förändringsprocess?  

För att förstå de två alternativa utgångspunkter, som fanns vid in-
gången av projektet, behöver vi klargöra skillnaden mellan dessa. Ett 
sätt att göra det är att använda metaforer. Låt oss t ex tänka oss arbe-
tet i skolan som en resa. Kartan utgörs av de för skolan gällande styr-
dokumenten tillsammans med den samlade kunskapen om lärande 
och utveckling på skolan, där eleverna är resenärer och där lärarna är 
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reseledare. Med hjälp av denna metafor kan vi illustrera vad vi menar 
med att genomföra en förändring som blir bestående på följande sätt: 
Utifrån en ökad kunskap om såväl kartan som om resenärernas be-
hov, liksom om de geografiska förutsättningarna fattas ett beslut om 
att avvika från den rutt man hittills gjort och i fortsättningen välja en 
annan mera ändamålsenlig, väg. Beslutet kan också innebära att man, 
inom ramen för den givna kartan, väljer ett annat mera attraktivt mål 
för resan eller ett annat färdsätt. 

Att befinna sig i en ständigt fortgående process skulle, för att an-
vända samma liknelse, istället innebära en resa där målet och/eller 
vägen, liksom färdsättet, hela tiden omprövas allteftersom beroende 
på de erfarenheter man gör på vägen – de lärdomar man gör och 
hinder man stöter på – och beroende på hur dessa påverkar dem som 
är med på resan, i förhållande till det övergripande syftet med den.  

När forskare vid Karlstads universitet mötte skolledare, företrä-
dande skolornas förvaltning i respektive kommun och representanter 
från Skolverket var man eniga om att det är den andra av dessa två 
aspekter av utveckling som man är mest intresserad av att förstå och 
utveckla. Samtidigt fanns en osäkerhet om vilken beskrivning som 
bäst passade in på de sex skolorna.  

 

Uppfyller skolorna utvecklingskriterierna? 

De sex skolorna valdes ut för att medverka i samarbetet för att de 
antingen lyckats genomföra bestående förändringar och/eller över tid 
lyckats bibehålla utvecklingsbenägenhet. Utöver den osäkerhet som 
redan inledningsvis fanns beträffande vilken typ av framgång skolor-
na egentligen rönt, väcktes tidigt frågor om hur dessa skolor förhåller 
sig till andra skolor i landet. Skiljer sig dessa skolor från andra genom 
att vara bättre eller mera framgångsrika i något av dessa avseenden? 

Svaret blir helt enkelt att det vet vi inte säkert. För att avgöra om 
dessa skolor är mera utvecklingsbenägna än andra krävs att man kan 
fastställa både vad som faktiskt är utveckling – eller förbättring – vil-
ket i sin tur kräver att man kan fastställa vad som är bra. Detta kräver 
att man väljer en tolkning och utesluter andra. För att kunna göra 
rättvisa jämförelser mellan skolor skulle det dessutom krävas att man 
kan mäta i vilken utsträckning olika skolor har utvecklats samt att det 
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finns en kontrollgrupp av normala eller mindre utvecklingsbenägna 
skolor att sätta resultaten i relation till. Ett sådant förhållningssätt har 
präglat den s.k. effektivitetsforskningen. Genom att utveckla ”en 
kvantitativ forskningsteknologi byggd på hårddata” (Hargreaves, 
1998, s. 74) har man försökt få fram en generaliserbar, vetenskapligt 
säker kunskap (ibid.) om vad som kännetecknar effektiva skolor.  

På senare tid har emellertid effektivitetsforskningen allt mer 
kommit att ifrågasättas inom forskarvärlden. Hargreaves uttrycker det 
så här:  

Denna modernistiska tilltro till vetenskapens tri-
umf och förmåga att avgöra vad som gör en ef-
fektiv skola, har emellertid börjat knaka i fogar-
na. Både de teoretiska och praktiska begräns-
ningarna har blivit allt tydligare till och med för 
de ivrigaste förespråkarna (ibid. s. 74). 
 

Nedan följer en sammanfattning av effektivitetsforskningens be-
gränsningar som bygger på Hargreaves analys6: 

� Att lista med kännetecken ger ingen helhetsbild över vad som 
utgör en effektiv skola eller hur den skapas. Vi behöver också 
veta vilka mönster dessa kännetecken bildar och hur dessa 
hänger samman med en övergripande skolkultur. 

� Även om vi kunde beskriva effektiva skolor genom att lista 
vad som kännetecknar dem, vet vi inte hur vi skapar dem.  

� Det saknas forskning som tyder på att skolor som bedöms 
vara effektiva vid en tidpunkt fortsätter att vara det över tid. Så 
även om vi visste hur man skapar en effektiv skola, så innebär 
det inte att vi vet hur den bevaras.  

� Det är inte givet vad som är att betrakta som effektivt. Skolor 
som är effektiva utifrån ett perspektiv är det kanske inte ut-
ifrån ett annat. Våra föreställningar om effektivitet är kontex-

                                                           
6 Hargreaves hänvisar i sin bok till Reynolds, D. & Parker, A. (1992). ”School 
effectiveness and school improvment in the 1990s” . In Reynolds, D. & Cut-
tance, P. (red.): School effektiveness: research, policy and practice. London. Cassell 
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tuellt och kulturellt betingade. Varje definition riskerar därför 
att begränsa våra föreställningar om vad skolan kan bli.  

 
Kritiken mot effektivitetsforskningen har också sin grund i en för-
ändrad kunskapssyn. Tidigare vetenskapliga sanningar ifrågasätts 
samtidigt som även själva grundvalen för dem gör det. ”Universella 
sanningar, som baserar sig på vetenskapliga principer om generaliser-
bar tillämpbarhet, håller på att ersättas av kontextuella sanningar” (ibid. 
s. 75) och den positivistiska forskningstraditionen (som ligger till 
grund för effektivitetsforskningen) håller på att ersättas av ”andra, 
mer helhetsinriktade, mindre mätinriktade ansatser” (Arfwedson, 
1998, s. 14).  

Utgångspunkten för den kunskapsbildning som BUS-samarbetet 
syftar till är inte ett effektivitetstänkande, utan istället vad Sandberg 
(1994) har kallat för ett förståelsebaserat och tolkande perspektiv på 
kunskap. Ett grundläggande antagande i ett sådant perspektiv är att 
människans kunskap om verkligheten är en social konstruktion. Oav-
sett om det finns en objektiv sanning eller inte, och oavsett hur den är 
beskaffad om den finns, så har människan inte någon direkt tillgång 
till den, utan kan endast förstå den genom att tolka den utifrån sin 
egen livsvärld7. 

Avsikten med samarbetet är att, utifrån detta perspektiv, undersö-
ka de föreställningar medarbetare har om vad som bidrar till att deras 
skolor, enligt deras egna och andras bedömningar, är att betrakta som 
utvecklingsbenägna och vilka faktorer som bidrar till att de fortsätter 
att vara det.  

De bedömningar vi i det här fallet har att förlita oss på är fram-
förallt de som Skolverket har gjort utifrån den kunskap de på olika 
sätt har samlat på sig om skolorna. Vi kan också konstatera att mer-
parten av dessa skolor har eller har haft ett rykte om sig att ligga långt 
fram när det gäller att skapa en god lärmiljö för sina elever. Gemen-
samt för dessa skolor är också att de, under de senaste tio åren, på 
                                                           
7 Begreppet livsvärld har sitt ursprung i fenomenologin, vilken grundades som 
filosofi av Husserl (1859-1938). Begreppet är centralt i fenomenologin och syftar 
på världen sådan den upplevs av subjektet (Kvale, 1997). Lewin (1963) använder 
det närbesläktade begreppet ”life space”, livsrummet för individens samlade psy-
kologiska miljö d v s föreställningen om ett fenomen.  
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olika sätt uppmärksammats utanför sin egen kommun, vilket har 
medfört att man tagit många besökare från andra skolor runt om i 
landet och i viss mån även från andra länder.  

Rykten kan uppstå och spridas på en mängd olika sätt och kan 
knappast tas som en garanti för någonting alls, men tillsammans med 
Skolverkets bedömning och den upplevelse representanter för sko-
lorna ger uttryck för har skolorna bedömts utgöra en tillräckligt god 
grund för ett förståelsefördjupande arbete.  

Medvetna om riskerna med ett sådant antagande har vi under hela 
processen försökt eftersträva ett kritiskt förhållningssätt. Frågan om 
huruvida dessa skolor verkligen är utvecklingsbenägna och i vilken 
bemärkelse de i så fall är det har ställts flera gånger under resans 
gång. Med hjälp av tidsaxlar och en jämförande enkätundersökning 
har vi också försökt skapa ett underlag för att föra ett resonemang 
kring dessa frågor.  
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2 Urval 
 

De sex skolor som medverkar i studien har av Skolverket bedömts 
vara utvecklingsbenägna skolor. På Skolverket har man också ansett 
att dessa skolor, till skillnad från många andra, fortsatt att vara det, 
lite mera ihållande. Man har alltså inte gjort en förändring utan gett 
intryck av att vara föränderlig eller utvecklingsbenägen. Denna uppfatt-
ning delar man med förvaltningschefen i respektive skolas hemkom-
mun och skolledning.   

 

Presentation av medverkande skolor 

Bland de sex skolorna finns både grundskola och gymnasieskola, 
kommunal skola och friskola representerade. Dessutom varierar sko-
lorna avsevärt beträffande storlek och elevunderlag. I det följande ges 
en beskrivning av de sex skolorna. Beskrivningarna bygger dels på 
skolornas eget informationsmaterial och hemsidor, dels på uppgifter 
som skolledarna lämnat i samband med besök på respektive skola 
samt på begäran via e-post.  
 

Sandö Räddningsgymnasium 
Sandö Räddningsgymnasium ligger på en liten ö, Sandö utanför 
Kramfors. Skolan har funnits sedan höstterminen 1998 och har idag 
96 elever i gymnasiets tre årskurser samt 9 heltids- och 5 deltidsan-
ställda lärare.  

Skolan har ett program – det naturvetenskapliga – med inriktning 
på räddning, risk, säkerhet och miljö, vilket tillsammans med arbets-
sättet, PBL (Problembaserat lärande) ger skolan sin profil. Skolan lig-
ger i direkt anslutning till och har ett samarbete med Räddningsver-
kets skola8. I samma område finns även Folke Bernadotteakademien9 
och delar av Umeå universitets Program för Internationell Kris- och 
konflikthantering. Tillsammans bidrar dessa olika utbildningsanord-
                                                           
8 Eftergymnasial utbildning med inriktning mot räddningstjänst. 
9 Internationellt freds- och konfliktcenter. 

18



 19

nare till att Sandö har en stor genomströmning av människor som på 
olika sätt deltar i kurser inom det område som skolan valt som inrikt-
ning. De lokaler som används för undervisningen har byggts utifrån 
de tankar om arbetssätt som skolan tillämpar. 

Skolan tar emot elever från hela landet. De elever som söker till 
skolan har gjort ett aktivt val och de flesta har flyttat hemifrån för att 
bo på skolans internat. En hög andel sökande i kombination med ett 
begränsat antal platser (32 platser finns att söka varje läsår) har bidra-
git till konkurrens om platserna, med hög intagningspoäng som följd.  

Problembaserat lärande 
Undervisningen – eller lärandet – på skolan sker i elevgrupper s.k. 
basgrupper och bygger på teori om problembaserat lärande, PBL. 
Varje basgrupp består av åtta elever från samma årskurs som lär till-
sammans utifrån givna kunskapsområden – eller teman, som utarbe-
tats av lärarna på skolan med utgångspunkt i gymnasiekurserna.   

Skolans arbetssätt har väckt intresse från flera håll. Sedan skolan 
startade har man tagit emot många besökare. Skolan har också utifrån 
sitt sätt att arbeta varit föremål för en utvärdering som gjorts av Insti-
tutet för utvärderingsforskning vid Mitthögskolan.10  

 

Nolaskolan 
Nolaskolan ligger i centrala Örnsköldsvik och är en stor gymnasie-
skola med drygt 1 000 elever och ca 120 personal, som samarbetar 
inom följande 7 gymnasieprogram: Barn- och fritidsprogrammet, 
Estetiska programmet, Handels- och administrationsprogrammet, 
Individuella programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Omvård-
nadsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. 

Nya strukturer 
Skolan byggdes 1950 och var då Örnsköldsviks Högre Allmänna Lä-
roverk. Hela skolan är idag organiserad i programarbetslag och varje 
arbetslag lägger själva sina scheman en dag i veckan. Målsättningen är 
                                                           
10 Syftet med utvärderingen var att undersöka ”hur väl det arbetssätt som an-
vänds där [på Sandö räddningsgymnasium, min kommentar] fungerar som en 
inlärnings-, organisations- och utvärderingsmodell” (Högberg & Lund, 2001, s.5). 
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både att ge arbetslagen större möjligheter att tillsammans med elever-
na styra sin dag och att skapa möjlighet till större helhet i undervis-
ningen genom ämnesövergripande arbete och längre sammanhäng-
ande arbetspass. 
 

Gerestaskolan 
Gerestaskolan är en F-9 skola på södra Härnön i Härnösand. Skolan 
är uppdelad i 4 hus, med lite olika inriktning. 3 av dessa är paralleller 
och har elever från förskolan (6-åringar) till år 5. Det fjärde har elever 
i år 6-9. Totalt har skolan 610 elever och 130 medarbetare varav 100 
arbetar i skolan och 30 i de 2 förskolor som också ingår i organisatio-
nen.  

Skolan har ett upptagningsområde med stor variation. Eleverna 
kommer både från stadens villa- och hyreshusområden och från 
mindre byar – fiskelägen – vid kusten utanför Härnösand. Skolan tar 
också emot flyktingelever.  

Miljöskola 
Gerestaskolans lokaler har tidigare inhyst en särskola med internat. 
När skolan startade 1994 byggde man delvis om och renoverade sko-
lan. Vid renoveringen försökte man skapa miljöer som passade de 
tankar om lärande som fanns hos personalen och det arbetssätt man 
ville utveckla på skolan. Arbetet på skolan bygger bl. a på tankar häm-
tade från Montessori och Bifrost. Skolan har uppmärksammats från 
olika håll, inte minst för sin miljö – både för de lokaler man har ska-
pat inne i och utanför skolbyggnaden för att stimulera och stödja lä-
randet på skolan och för det medvetna miljöarbete som man ägnar 
sig åt på skolan.  

Förra året tilldelades skolan Myndigheten för Skolutvecklings ut-
märkelse Miljöskola. Tidigare har man även fått Härnösands kom-
muns miljöpris. 
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Treälven 
Treälven ligger i Lit i Östersunds kommun och är en F-9-skola, som 
arbetar med barn och unga från det att de börjar förskolan till dess att 
de lämnar grundskolan vid 16 års ålder. Skolan har ca 500 elever och 
90 personal. Upp till år 5 tar skolan emot barn som bor i Lit, medan 
man i de senare åren har ett något större upptagningsområde som 
enda skola i området med undervisning för elever i år 6-9. I verksam-
heten ingår, förutom skolan, fritidshem, familjecentral, fritidsgård, 
familjedaghem, bibliotek, fritidsklubb och en öppen förskola.  

Både personal och elever är uppdelade och arbetar i spår. Spåren 
är parallella och sträcker sig från de yngsta barnen på förskolan upp 
till de äldsta i årskurs 9. Varje spår bildar ett arbetslag. 

Åldersblandade grupper och samarbetsinlärning 
Treälvens skola har uppmärksammats av och tagit emot besökare 
från flera skolor runt om i landet. Det besökarna framförallt har varit 
intresserade av titta på är skolans sätt att arbeta med åldersblandade 
grupper och samarbetsinlärning11.  
 

Arthur Engbergskolan  
Arthur Engbergskolan är med sina 130 elever och 18 personal en li-
ten F-9-skola som ligger i Hassela i Nordanstigs kommun.  

Projekt och Tema 
För ca 14 år sedan beslutade man på skolan att till stora delar lämna 
den traditionella klass- och katederundervisningen och istället arbeta i 
ämnesöverskridande och projekt. Senare har man utvecklat en variant 
av arbetssättet som går under benämningen Tema.  

Sättet att organisera elevgrupper och arbetslag har varierat under 
åren. Idag arbetar skolans personal i två arbetslag; K-5, som inklude-
rar förskoleklass och fritids och 6-9. Eleverna arbetar i åldersintegre-
                                                           
11 Hargreaves (1994) innebär samarbetsinlärning ”att eleverna inte bara ska arbeta 
i grupper utan också som grupper, ofta med sina speciella roller inom gruppen (t 
ex rollen som ’uppmuntrare’)” , s. 97. Företrädare för samarbetsinlärning menar 
att arbetet i grupper och de olika rollerna inte bara ger bättre kognitiv inlärning 
utan även ger viktiga sociala färdigheter (Hargreaves, ibid.). 
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rade grupper, som kan variera från år till år. Det som styr gruppin-
delningen är antalet barn, vilka behov man tillsammans med föräld-
rarna bedömer att barnen har och personalens kompetens. I år finns 
t. ex ingen etta eftersom 2 av de 4 barn som enligt födelseår skulle ha 
börjat i ettan valde att stanna ytterligare ett år i förskoleklassen. De 
andra 2 valde att börja skolan ett år tidigare.  

 

Tallbackens Freinetskola  
Tallbackens Freinetskola är en friskola som ligger i Ljusdals kommun. 
Skolan startades 1997 och bygger på Freinets12 tankar om skola och 
undervisning. 

Skolan är liten. Antalet elever är ca 80. Det finns 8 lärare på sko-
lan som delar på ca 6 lärartjänster.  Trots att intresset för skolan är 
stort och köerna långa13 har man inga planer på att bli större. Istället 
ser man den lilla skolan som en av förutsättningarna för en god lär-
miljö för barnen. Däremot ställer man sig positiv till och vill stödja 
andra att starta ytterligare en skola i området med samma eller lik-
nande inriktning. Skolan har idag kontakt och samarbetar med en 
nystartad högstadieskola i området som är tänkt att bygga vidare på 
samma idégrund som Tallbacken skola.  

Freinetpedagogik 
Enligt Freinetpedagogiken ska arbetet i skolan vara meningsfullt d v s 
det ska vara autentiskt och ta sin utgångspunkt i elevens frågor och 
erfarenheter. Eleverna ska inte matas med fakta. Vidare bör skolarbe-
tet präglas av upptäckarglädje, experiment och undersökande arbets-
sätt, medbestämmande, samarbete, respekt och gemenskap.14  

                                                           
12 Célestin Freinet (1896-1966). 
13 Föräldrar anmäler sina barn direkt när de föds för att ha en chans att få en 
plats när barnet börjar skolan – föds barnet sent på året är det ändå inte säkert att 
det får det när det är dags att börja skolan 
14 http://www3.tripnet.se/kap/ 
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3 Forskningsfrågor 
 

Det övergripande syftet med studien har varit att bidra till ökad kun-
skap om hur det kommer sig att några skolor i egna och andras ögon 
är att betrakta som utvecklingsbenägna. De övergripande forsknings-
frågor som legat till grund för studien kan formuleras på följande sätt: 

� Vilka faktorer på skolnivå har betydelse för bibehållen utvec-
ling/utvecklingsbenägenhet på skolan? 

� Vilka faktorer på kommunnivå har betydelse för bibehållen ut-
veckling/utvecklingsbenägenhet på skolan?  

� Vilken betydelse har politiker?  

� Kan man utifrån medarbetarnas svar se någon koppling till 
styrningsform? 

 
Studien bygger på medarbetares förståelse av den utveckling som 
skett på den egna skolan och vilka faktorer som bidrar till en fortgå-
ende skolutvecklingsprocess. Svaren på forskningsfrågorna ovan är 
därför helt beroende av vad medarbetare utifrån sin förståelse lyfter 
fram i de intervjuer som ligger till grund för studien.  

Utöver syftet att bidra till kunskapsproduktion inom ovan angivna 
område har projektet genom sin uppläggning haft för avsikt att tjäna 
ytterligare ett syfte; Att stödja skolorna i deras utvecklingsarbete ge-
nom att utveckla former för praxisnära kunskapsbildning. Valet att 
involvera medarbetare i skolan i forskningsprocessen motiveras av 
detta syfte. 
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4 Studiens genomförande och metoder 
 

Studiens genomförande beskrivs bäst som en process som inbegriper 
flera delar och bygger på mer än en metod. Nedan beskrivs dessa de-
lar i korta drag. Därefter beskrivs metoder för datainsamling, bear-
betning och analys något mera ingående/utförligt.  

 
Utbildning 
56 medarbetare (lärare, skol- och utvecklingsledare) från de sex 
utvalda skolorna deltog i forskningsprocessen. Dessa medarbetare 
utbildades av forskare vid Karlstads universitet för sin roll som 
medforskare.  
 
1. Pilotstudie  
Under de första två utbildningsdagarna genomfördes en första da-
tainsamling när de 56 medarbetarna med hjälp av tidsaxel och fö-
reställningskarta intervjuade varandra. I samband med denna pi-
lotstudie synliggjordes svårigheter och oklarheter, vilket bl a resul-
terade i förtydligande och närmare precisering av intervjufrågorna. 
Med hjälp av det insamlade materialet utarbetades en kategorise-
ringsnyckel och en struktur för bearbetning och analys. 
 
2. Datainsamling  
De 56 medarbetarna besökte varandras skolor för att genomföra 
vardera 3 intervjuer med lärare som inte deltagit i utbildning och 
pilotstudie.  
 
3. Analys 
Det insamlade materialet kategoriserades med hjälp av den struk-
tur som arbetats fram i samband med pilotstudien. Detta gjordes 
gruppvis ute på skolorna. Det bearbetade materialet skickades till 
projektledaren vid Karlstads universitet, som gjorde jämförelser 
mellan de olika skolornas sätt att kategorisera utsagor i syfte att 
undersöka interbedömarreliabiliteten. Exempel på utsagor som 
liknade varandra, men som bedömts olika lyftes fram i en skrift 
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som skickades tillbaka till skolorna. Skriften innehöll förtydligande 
av de olika kategorierna och förslag till förändringar.  

Under ytterligare ett utbildningstillfälle (2 dagar) fördjupades 
analysen. Genom induktivt arbete i grupper som analyserade det 
insamlade materialet skolvis skapades underkategorier.  
 
4. Lärande samtal 
Resultatet sammanställdes. Därefter förde analysgrupperna läran-
de samtal utifrån de analyser som gjorts. I dessa samtal diskutera-
des även tillförlitlighet. 

Analyserna skickades sedan till respektive skola som bildade 
grupper och förde nya lärande samtal. I dessa samtal deltog hela 
personalen på respektive skola. Syftet med samtalen var att pröva 
och fördjupa den analys som medarbetare som deltagit som med-
forskare i forskningsprojektet gjort. Samtalen dokumenterades 
och skickades till ansvarig vid Karlstads universitet. 
 
5. Resultatet sammanställs 
Samtliga analyser sammanställdes och sattes i relation till varandra 
på olika sätt och har därigenom utgjort underlaget för föreliggan-
de rapport. 
 
6. Enkät 
Utöver den datainsamling som gjordes av medarbetare på skolor-
na med stöd av forskare vid Karlstads universitet deltog skolorna i 
en större enkätunderökning riktad till skolor även utanför projek-
tet.  
 

Pilotstudie 

Pilotstudien resulterade i en precisering av de frågeställningar som 
intervjuerna byggde på. De ursprungliga frågeställningarna var: 
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� Vilka viktiga förändringar har skett på skolan där du arbetar under de 
senaste 10 åren? 

� Hur kommer det sig att er skola upplevs vara en utvecklingsbenägen sko-
la? 

 
De problem som lyftes fram när det gäller den första frågan var att 
den i de allra flesta fall blev alltför omfattande. De intervjuade lyfte in 
alla förändringar som skett på alla nivåer (nya scheman, förändringar i 
lokaler, nya medarbetare etc). En invändning som lyftes fram var att 
varje förändring inte nödvändigtvis hade relevans för skolans utveck-
ling, om man med skolutveckling menar en förändring som omfattar 
hela eller större delen av skolan och som genom att införlivas i skol-
kulturen blir en del av vardagsrutinerna. Dessutom påpekades att de 
intressantaste förändringarna är de som har direkt betydelse för ele-
vernas lärande och utveckling.  

När det gäller den andra frågan bidrog pilotstudien till upptäckten 
av en tvetydighet i själva frågeformuleringen, som i värsta fall kunde 
innebära att de intervjuades svar handlar om olika saker. Å ena sidan 
kan man tänka sig att den som intervjuas anser att skolan är utveck-
lingsbenägen och svarar utifrån sin egen förståelse av hur det kom-
mer sig, å andra sidan kan man tänka sig att hon/han svarar utifrån 
sin förståelse av vad det är som bidrar till att skolan anses vara det. I 
det senare fallet handlar frågan mera om vad som bidragit till att 
andra upplever att skolan är utvecklingsbenägen eller att skolan fått 
rykte om sig att vara det, utan att det för den skull behöver betyda att 
den är det, eller ens att den intervjuade själv anser det. 

De ursprungliga frågeställningarna preciserades och omformulera-
des på följande sätt: 

 
� Beskriv de förändringar på skolan som, enligt din mening, haft stor bety-

delse för elevernas lärande och utveckling, under den senaste 10-
årsperioden. 

 
� Hjälp mig att förstå vad som varit ett stöd för dig och/eller dina medarbe-

tare när det gäller att upprätthålla den förändringsprocessen (som beskri-
vits i tidsaxeln). 
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Med utgångspunkt i pilotstudien materialet skapades de tolv kategori-
er (se avsnitt 4) som sedan användes vid en första bearbetning och 
analys av de intervjuer som medarbetarna gjorde bland sina kollegor 
på de sex skolorna (här kallad medarbetarstudien). 

 

Intervjuer 
Varje medforskande medarbetare genomförde två eller tre intervjuer 
på en eller ett par av de sex skolor som deltar i samarbetet. Totalt 
genomfördes 147 intervjuer utöver de 56 som utgör pilotstudien.  

Ansvaret för att slumpvis välja ut ett antal medarbetare gavs åt 
rektorerna, men med den uttalade ambitionen att få en någorlunda 
proportionell fördelning mellan skolorna i förhållande till deras stor-
lek, samt att så långt det var möjligt välja medarbetare som arbetat på 
skolan minst tio år. Vem som intervjuade vilka medarbetare avgjordes 
med hänsyn till avstånd mellan skolorna, skolornas storlek och antal 
intervjuare och intervjuade, liksom till möjligheterna att samordna 
intervjuarnas resor i samband med besöken på varandras skolor. De 
sammanlagt 147 intervjuerna kom att fördela sig på följande sätt:: 

 
Sandö Räddningsgymnasium 9 
Gerestaskolan  39
Nolaskolan   48
Hassela   6 
Treälvskolan  39
Tallbackens Freinetskola 6 
 
Varje intervju gjordes på den intervjuades skola. Under varje intervju 
konstruerades både en tidsaxel och en föreställningskarta. Intervjuer-
na tog i genomsnitt ca 90 minuter. I de flesta fall ägnades något kor-
tare tid åt tidsaxeln och något längre tid åt föreställningskartan.  
 

Tidsaxel 
Genom att be den intervjuade beskriva och på en tidsaxel markera ut 
de förändringar som han/hon menar har haft stor betydelse för ele-
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vernas lärande och utveckling konstruerades en tidsaxel. Tidsaxeln 
sträckte sig 10 tillbaka i tiden. I de fall den intervjuade inte hade arbe-
tat så länge på skolan markerades tiden för anställning på tidsaxeln. I 
den mån den intervjuade i dessa fall ändå hade uppfattningar om vik-
tiga förändringar som skett innan han/hon blev anställd gjordes för-
sök att fånga även dessa. 

Tidsaxlarna bearbetades skolvis. Varje skolas tidsaxlar lades sam-
man och en analysgrupp fick uppdraget att försöka skapa en för sko-
lan gemensam, tidsaxel av dessa. I de fall medarbetarna angett samma 
förändringar men olika tidpunkter eller olika tågordning för dessa, 
uppmanades gruppen att söka efter tänkbara förklaringar till detta. 
Man kan t ex tänka sig att nya arbetssätt introduceras i olika takt på 
en skola.  Ett arbetslag kanske gör en förändring som ett annat ar-
betslag gör ett par år senare. Man kan också tänka sig att man uppfat-
tar det som sker på olika sätt, liksom att man har olika minnesbilder.  

 

Föreställningskartor 
Den andra delen av intervjun bygger på den första d v s tidsaxeln. 
Efter att ha synliggjort de förändringar som den intervjuade upplevt 
betydelsefulla för elevers lärande och utveckling, riktades samtalet in 
på vilka faktorer som bidragit till att förändringar skett.  

För den delen av intervjun användes s.k. föreställningskartor. Me-
toden syftar till att fånga upp och klargöra relationer mellan föreställ-
ningar inom ett givet område. Metoden har utvecklats av Miles & 
Kahttri (1995) som menar att den lämpar sig särskilt väl för att un-
dersöka komplexa föreställningar. I Sverige har metoden framförallt 
används inom skolutvecklingsforskning vid Karlstads universitet och 
på enskilda skolor, som ett hjälpmedel vid problembaserad skolut-
veckling (PBS) för att synliggöra olika förståelser av, eller föreställ-
ningar om, något t ex ett problem eller skolans uppdrag15 Intervjuerna 
byggdes upp på följande sätt: 
                                                           
15 Se www.pbs.kau.se.  
Gun-Britt Scherp (2003) har skrivit om metoden i texten Att arbeta med föreställ-
ningskarta 
http://www.karlstad.se/utbildning/dokument/Attarbetamedforestallningskartor.
pdf#Page4 (2003-05-15) 
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Den intervjuade ombads först att med i ord och nyckelfraser ange 
och skriva ner vad hon upplevt vara ett stöd i förändringsprocessen. 
Till detta användes små s.k. post-it-lappar.  

Därefter uppmanades hon att placera ut lapparna på ett större 
papper, på ett för henne själv meningsfullt sätt. Detta kunde t ex in-
nebära att hon med hjälp av lapparnas placering visade vad som hör 
ihop, vad som är över- respektive underordnat osv.  

När detta gjorts inleddes ett förståelsefördjupande samtal kring 
varje lapp.  Detta skedde med hjälp av öppna och icke-styrande frå-
gor av följande karaktär; Du har skrivit… – Hur tänkte du då? Kan du 
hjälpa mig att förstå vad du menar med…? Det där lät intressant, kan du be-
skriva det lite närmare? Kan du ge något exempel? osv. 

Efter att ha fördjupat förståelsen av varje del gjordes ett försök att 
klargöra relationerna mellan dessa genom att den intervjuade ombads 
beskriva hur de olika delarna hängde samman. Relationerna markera-
des på kartan med hjälp av streck, pilar och rubriker. 

Efter att intervjuaren gett en muntlig sammanfattning av hur 
hon/han förstått det som framkommit under intervjun gavs den in-
tervjuade möjlighet att korrigera missuppfattningar och eventuellt 
göra tillägg.  

Utsagorna från varje karta lades kategoriserades enligt den struktur 
som skapats med hjälp av pilotstudien. Detta arbete skedde i analys-
grupper ute på skolorna. Genom att använda en gemensam mall som 
skapats i form av tabellfunktionen i Wordprogramet kunde materialet 
via ansvarig vid Karlstads universitet sammanställas. Vid det andra 
utbildningstillfället fördjupades den första analysen. Detta arbete 
skedde i grupper som analyserade materialet skolvis.  

Utöver arbetet med att söka mönster i utsagor gjordes försök att 
analysera varje karta i sin helhet i syfte att upptäcka underliggande 
mönster eller bärande idéer. 

 

Lärande samtal 
Som tidigare nämnts har detta projekt dels ett kunskapsbildande, dels 
ett skolutvecklande syfte. Utifrån ett PBS-perspektiv är dessa två syf-
ten emellertid intimt förenade med varandra. En grundläggande före-
ställning i detta perspektiv är att skolutveckling bygger på kunskaps-
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bildning i och utifrån den egna vardagsverksamheten och kan stödjas 
genom att man organiserar lärprocesser som är meningsskapande och 
förståelsefördjupande (Scherp, 2003a).  

Ett viktigt redskap i problembaserad skolutveckling, är lärande 
samtal. Om själva begreppet lärande samtal skriver Scherp (2003b) så 
här: 

Rubriken [Det lärande samtalet] innehåller två betydel-
sefulla begrepp; lärande och samtal. Samtal kan inne-
bära såväl diskussion som debatt och dialog. Diskus-
sion kommer från det grekiska ordet diskutare som 
betyder skära isär. Debatt kommer från det grekiska 
ordet debattere som betyder slå ner. Dialog betyder 
genom ordet där betoningen ligger på att skapa me-
ning och förståelse. Utifrån ett lärandeperspektiv lig-
ger tyngdpunkten på dialogen där man försöker för-
stå varandras förståelser. Genom att ta del av andras 
förståelse skapas goda förutsättningar för att man 
ska upptäcka andra perspektiv än de man själv har. 
(s. 17). 

 

Lärande samtal har utifrån den grundidé som citatet uttrycker använts 
som ett redskap i den kunskapsbildningsprocess som detta projekt 
utgör.  

Utifrån de resultat de medforskande medarbetarna fann genom att 
bearbeta och analysera materialet i grupper fördes lärande samtal där 
man försökte fördjupa förståelsen av de mönster man funnit. Hur 
kommer det sig att det ser ut som det gör? Uppvisar materialet entydiga eller mot-
stridiga resultat? Vad tyder det på? Finns det olika sätt att tolka resultatet osv.  

På liknande sätt fördes lärande samtal ute på skolorna med alla 
medarbetare (totalt ca 300 st.). Samtalen fördes i grupper om 6-13 
personer under ledning av de medforskande medarbetarna i projektet 
med de resultat man funnit som grund.  

Gruppernas sammansättning varierade från skola till skola. På de 
minsta skolorna deltog alla medarbetare i ett samtal medan man på de 
större skolorna bildade flera grupper. På ett par skolor valde man att 
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föra samtalen i arbetslagen, medan man på andra skolor valde att sät-
ta samman grupper på andra sätt.  

Som minst har två timmar använts för lärande samtal. Som mest 
har man använt två halvdagar för att förbereda och genomföra dessa 
samtal. På en skola valde man att avsluta samtalen i storgrupp med en 
gemensam genomgång av vad som kommit fram i de mindre grup-
perna. Andra skolor valde att istället sammankalla de medforskande 
medarbetarna i projektet för ett nytt lärande samtal utifrån det som 
framkommit i de olika grupperna på skolan. 

Dokumentationen av dessa samtal har utgjort en del av det samla-
de underlag som ligger till grund för de resultat som redovisas i den 
här rapporten. 

 

Enkät 
Intervjuerna och resultaten av de lärande samtalen kompletterades 
med en enkätundersökning ( se bilaga 1) som dels syftade till att upp-
täcka eller bekräfta särdrag på de enskilda skolorna dels undersöka i 
vilken grad dessa sex skolor på några avgörande sätt skiljde sig från 
en grupp av skolor som kan betraktas som vanliga skolor i skolsveri-
ge dvs med normal variationsvidd vad gäller utvecklingsarbete.  En-
kätmaterialet utgörs av 704 enkätsvar från lärare på 34 skolor i 16 
kommuner. Svarsfrekvensen är 58%. Den låga svarsfrekvensen är 
dessvärre vanlig när man genomför enkätundersökningar i skolan och 
gör att resultaten behöver tolkas med försiktighet. Enkäten är kon-
struerad för att ge en bild av lärares trivsel och arbetstillfredsställelse, 
hur man arbetar tillsammans på skolan för att utveckla verksamheten, 
hur man ser på skolledarskapet samt hur lärare uppfattar sitt eget un-
dervisningsmönster. 
 

Tillförlitlighet 
Det stora antalet medforskare är både en tillgång och ett hinder när 
det gäller att bygga upp tillförlitlig kunskap. Det är en tillgång så till 
vida att flera olika perspektiv och tolkningar lyfts fram och kan tas i 
beaktande. På så sätt minskar risken för ensidiga, alltför snäva eller 
subjektiva tolkningar. Å andra sidan kan svårigheter med interbedö-
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marreliabilitet, framförallt i bearbetningsfasen, medföra att kvaliteten 
i underlaget för analys och slutsatsdragning blir sämre än vad som 
varit fallet om antalet bedömare var mindre. Risken för att man gör 
olika bedömningar ökar med antalet bedömare. För att minska den 
risken har vi försökt uppmuntra och stimulera deltagarna i projektet 
till att bearbeta och analysera materialet i grupper och till att i samtal 
med varandra försöka synliggöra olika förståelser och tolkningsmöj-
ligheter. Att göra jämförelser mellan olika gruppers sätt att kategori-
sera utsagor och påvisa skillnader är ett ytterligare ett sätt på vilket vi 
har försökt hantera detta problem. 
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5 Resultat 
 

 

Det resultat som redovisas i det här kapitlet bygger på en process 
som inbegriper analyser av både kvalitativa och kvantitativa data. 
Denna process har beskrivits i föregående kapitel.  

Resultatet redovisas skolvis. Bakom valet att göra på detta sätt lig-
ger föreställningen att varje skolas utveckling bäst kan förstås utifrån 
sina egna förutsättningar och sin egen kontext. Dessutom har det 
från skolledare och medarbetare i de sex medverkande skolorna ut-
tryckts önskemål att få hjälp med att synliggöra vilka faktorer som har 
och/eller har haft betydelse för att just deras skolas utveckling.  

I de olika skolornas resultat har vi emellertid kunnat urskilja vissa 
gemensamma mönster. Dessa redovisas i ett eget avsnitt, under ru-
briken Övergripande mönster.  

Ursprungstanken var att bearbeta pilotstudien och medarbetarstu-
dien var för sig, vilket också gjorts när det gäller de tre större skolor-
na; Nola, Treälven och Geresta. Skälet till detta är att förutsättningar-
na för dessa studier varit lite olika. Dels har frågorna som intervjuer-
na utgått ifrån inte varit identiska. Dels har medarbetarna funderat 
över om det kan vara så att de som valt att delta i projektet, och vars 
föreställningar fångats upp i pilotstudien, i större utsträckning än 
andra medarbetare uppfattar den egna skolan som utvecklingsbenä-
gen. Genom att särskilja pilotstudien och medarbetarstudien skapades 
möjligheter att upptäcka skillnader mellan dessa grupper. I de fall det 
funnits sådana skillnader redovisas dessa. 

När det gäller de tre minsta skolorna, Räddningsgymnasiet Sandö, 
Tallbackens Freinetskola och Arthur Engbergsksolan har det emeller-
tid inte varit möjligt att göra en sådan åtskillnad. Från Tallbacken har 
endast skolans rektor deltagit som medforskare i projektet. När det 
gäller Arthur Engberg har i stället flertalet av skolans medarbetare 
deltagit, dessutom är fördelningen sned eftersom samtliga medarbeta-
re i skolans ena arbetslag deltagit som medforskare. Materialet från 
dessa skolor har därför lagts samman, trots att frågeställningarna inte 
varit helt identiska. Eftersom skolorna är små har förutsättningarna 
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att resonera kring resultatet med hänsyn till detta ändå varit förhål-
landevis goda.  

Att utifrån den enkätundersökning som gjordes dra några slutsat-
ser beträffande de tre minsta skolorna har heller inte bedömts vara 
möjligt. Skolor där antalet lärare 8-10 tillåter knappast några kvantita-
tiva beräkningar av värde. Däremot utgör dessa svar, tillsammans 
med övriga BUS-skolors svar, ett underlag för jämförelse med andra 
skolor i landet, som inte på ett så uttalat sätt utmärkt sig som utveck-
lingsbenägna (men heller inte motsatsen!). I resultatredovisningen har 
dessa skolor benämnts Övriga skolor. De sex skolorna som ingår i 
projektet benämns som grupp BUS-skolor.  

Varje skolas resultatredovisning följs av ett diskussionsavsnitt. I 
detta avsnitt problematiseras resultatet utifrån ett forskarperspektiv. 
Förutom att, som en del i kunskapsbildningen, sätta resultatet av stu-
dien i förhållande till annan forskning är dessa avsnitt tänkta att utgö-
ra ett bidrag till skolornas fortsatta lärande genom att bidra med ytter-
ligare perspektiv samt att inspirera till läsning av annan forskning.  

I kapitel 7 diskuteras resultatet av studien i sin helhet, liksom till-
vägagångssätt/metod. 
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Räddningsgymnasiet Sandö 

Tidsaxel 

 
Figur. 1. Tidsaxel som visar viktiga förändringar på Räddningsgymnasiet 
Sandö. 
 
Eftersom Sandö Räddningsgymnasium inte har funnits mer än 5 år 
har skolans utveckling av naturliga skäl inte kunnat studeras utifrån 
ett 10-årsperspektiv. I de intervjuer som gjorts med medarbetare på 
skolan konstrueras en tidsaxel som börjar 1998 då Räddningsverket 
utbildade all sin personal i PBL (problembaserat lärande). Denna ut-
bildning menar man lade grunden för skolan som startade året därpå 
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d v s 1999 med PBL och en räddningsprofil (räddning, risk, säkerhet 
och miljö) som inriktning.  

Personalen hade ett år på sig att förbereda sig för att ta emot de 
första eleverna. En projektledare, som sedan blev skolans rektor, an-
ställdes. Skolan planerades och organiserades utifrån de grundtankar 
som PBL bygger på. Även lokalerna byggdes för att stödja den peda-
gogiska idé som skolan vilar på. Man byggde ett antal mindre salar 
vilka skulle fungera som hemvister åt de basgrupper som eleverna 
arbetar i, några större, gemensamma lokaler för lärarledda genom-
gångar samt lokaler som kräver särskild utrustning.  

Efter ett intensivt uppbyggnadsarbete upplever medarbetarna att 
arbetet för något år sedan övergick i vardag. För att inte slå sig till ro 
eller stagnera har man gjort två utlandsresor tillsammans. I den första 
resan deltog endast personal, i den andra även elever på skolan. Des-
sa resor har enligt medarbetare på skolan haft betydelse för att svetsa 
samman arbetslaget och för att hålla de utvecklande samtalen vid liv. 
Idag upplever medarbetarna på skolan att man står inför en ny brytpunkt 
som innebär att man behöver fundera över vad en utökning av anta-
let elever kan tänkas innebära för skolan och dess fortsatta utveck-
ling. 

 

Mönster 
Utifrån den analys som gjordes av föreställningskartorna formulera-
des följande kategorier, med vars hjälp vi kan beskriva funna möns-
ter: 
� Gemensam förståelse och teoribas 
� Arbetslaget driver och utvecklar skolan 
� Utveckling inom ramen för den pedagogiska idén 
� Parallellprocesser  
� Goda förutsättningar  

Gemensam förståelse och teoribas 
Ett för skolan utmärkande drag är att skolans medarbetare har tydlig 
gemensam teoribas och en gemensam förståelse av lärande liksom av 
vad som karaktäriserar goda lärmiljöer. Alla som arbetar på skolan 
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har fått utbildning i PBL. Det gäller de som varit med från början 
såväl som de som tillkommit senare. Skolans medarbetare har alla 
gjort ett aktivt val när det gäller  arbetssättet. Den som söker jobb på 
skolan men som inte delar den pedagogiska idé som skolan vilar på 
får söka sig någon annanstans.  

Lärarna har själv valt att söka tjänst på skolan utifrån sko-
lans profil. … Lärarna har valt skolan och vill arbeta på 
detta sätt. (PBL). Vill dra åt samma håll, vilket ger arbets-
glädje. … Viss människotyp är samlad, intresserad att arbe-
ta på detta sätt.  

Den gemensamma förståelsen blir tydlig i förståelsekartorna, som av 
medforskarna bedöms vara väldigt sammanhängande och samstäm-
miga. Medarbetarna på skolan har likartade sätt att beskriva sin skola 
och dess utveckling. Ett PBL-tänkande genomsyrar alla intervjuer.  

När medforskarna beskriver det som karaktäriserar detta tänkande 
är det framförallt PBL som arbetssätt eller undervisningsform som 
fokuseras. (Eleverna möter samma arbetssätt hos alla lärare). I de lärande 
samtal som hålls på skolan upplever man emellertid att det är en allt-
för enkel eller ytlig beskrivning av den pedagogiska idé som finns på 
skolan. Även om grunden för arbetet på skolan är PBL så anser sko-
lans medarbetare att den pedagogiska idén rymmer mer än ett arbets-
sätt och är mer än en metod – eller för att använda deras eget uttryck; 
den går utöver PBL-stuket. I de samtal som förs på skolan försöker 
medarbetarna fördjupa medforskaranalysen bl. a genom att beskriva 
arbetet på skolan som ett lärsystem. Detta system kan, enligt skolans 
medarbetare, beskrivas med hjälp av följande principer: 

� Integrationsprincipen – dvs. vi försöker att integrera så mycket 
som möjligt; på sikt;  

� Aktualitetsprincipen - dvs. vi tar fall så nära nutiden som vi 
bara hittar. 

� Verklighetsprincipen – så verkliga fall som möjligt, inte uttänk-
ta, inte påhittade helst. 

� BG-principen – navet är basgruppen; här fattas alla beslut; hu-
vudsakliga arbetet här. 
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� Praktik-teori-principen – försöker varva teori o praktik; varje 
kunskapsområde innehåller både teori och praktik.  

� Alla utvärderingstillfällen/-former ska vara lärande/ge nya 
kunskaper: lärande seminarier, etc.  

(ur dokumentation av lärande samtal på Sandö, mars –04). 
 

Alla delar i systemet stödjer varandra och bildar tillsammans en hel-
het. Detta innebär att arbetssätt, gruppers sammansättning, lärarnas 
förhållningssätt och hur man valt att organisera den fysiska miljön 
kan relateras till och motiveras med hjälp av systemet och den teori-
bas som verksamheten vilar på.  

Arbetslaget driver och utvecklar skolan  
Flera av skolans medarbetare betonar betydelsen av att skolan har en 
platt organisation. Platta organisationen är förutsättningen för allt annat. 

I den platta organisationen är arbetslaget basen för allt som sker i 
verksamheten. Det är arbetslaget som utarbetar de kunskapsområden 
som eleverna arbetar med och det är i arbetslaget som kompetensut-
vecklingen sker i form av gemensamt lärande. Samarbete över ämnesgrän-
serna, både mellan teoretiska ämnen samt mellan teoretiska och praktiska., Lä-
rarna hjälps åt att utvecklas. 

Det är också är i arbetslaget som i stort sett alla beslut fattas, allt-
ifrån det som rör lärande och elevvård till lönefrågor och budget. 
Även skolsköterska och studievägledare deltar i de möten man har. 
På så sätt bygger man upp en gemensam förståelse, samtidigt som 
man har större möjlighet att se till helheten när man söker lösningar 
på problem och när man beslutar om åtgärder, istället för att olika 
frågor och problem behandlas för sig, isolerade från varandra.  

Att skolan är liten är också något som flera medarbetare lyfter 
fram som betydelsefullt för utvecklingen på skolan. Det finns bara ett 
arbetslag på skolan och i det ingår 12 personer. Det gör att man kän-
ner varandra väl och att man slipper dela upp sig, liksom att alla är 
delaktiga. Därmed blir beslutsvägarna korta. 

Som exempel på skolans styrning nämner ett par av skolans 
medarbetare att det inte finns några regler på skolan, varken för ele-
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verna (utöver ett alkoholförbud på skolan och i boendet) eller för 
lärarna utan att man tillsammans beslutar om regler när det uppstår 
behov av sådana.: Inga regler finns – de skapas vid behov. 

I de lärande samtal som förs på skolan beskriver man skolans 
styrning som förståelsestyrning. Exakt vad detta innebär framgår 
emellertid inte av dokumentationen.  

Ledningen på skolan beskrivs som informell och icke-traditionell. 
Rektor är en av medarbetarna i arbetslaget och deltar som sådan i det 
på i stort sett lika villkor som övriga medarbetare. De egenskaper hos 
rektor som medarbetare lyfter fram viktiga för skolans utveckling är 
närvaro, engagemang, nyfikenhet och kunskaper inom PBL.  

Utveckling inom ramen för den pedagogiska idén 
Utöver sin roll som medarbetare i arbetslaget beskrivs rektor som en 
inspiratör och en bärare av skolans pedagogiska idé med goda kunska-
per inom PBL. Genom att bara anställa medarbetare som delar det 
grundläggande perspektiv som skolans arbete vilar på bidrar rektor 
till att skolan bibehåller sin inriktning. Alla är anställda av samme man 
[rektor]. Handplockade lärare. Valt skolan. 

Det lärande och den utveckling som sker på skolan sker därför 
inom ramen för det den pedagogiska idén och det lärsystem man arbe-
tar utifrån. Samtidigt betonar man betydelsen av utveckling, vilket 
man menar kan ske genom att man hela tiden provar nya vägar inom 
ramen för skolans inriktning. Utvecklandet av andra lärsytem pågår ej. Vi 
provar […] ständigt nya metoder inom vårt lärsystem. Att vi provar oss fram är 
inte bara en accepterad utan även påhejad verksamhet hos oss. 

Parallellprocesser 
När medarbetare på Sandö räddningsgymnasium talar om arbetsla-
gets lärande och skolans utveckling gör de ofta kopplingar till elever-
nas lärande i de s.k. basgrupperna. Det är tydligt att sättet att tänka 
om lärande och utveckling är detsamma oavsett om det gäller lärare 
eller elever: Vi kallar oss basgrupp 98. Vi vill jämföra elevernas basgrupper 
med våra/lärarnas arbetslag. Vi tycker att vår basgrupp karaktäriseras av 
stämningen lekfull seriositet – vilket enligt Dewey är definitivt det ideala mentala 
tillståndet. De erfarenheter vi gör i vår basgrupp försöker vi tillämpa i arbetet 
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med basgruppshandledning i elevernas basgrupper och det vi lärt oss i arbetet med 
elevernas basgruppsarbete tar vi till oss. 

I likhet med elevernas basgrupper bildar skolans medarbetare en 
grupp (arbetslaget) som tillsammans försöker lära om hur de kan bi-
dra till elevers lärande och utveckling genom PBL. Dessa parallell-
processer understryks med hjälp av språket. Lärarna har t ex valt att 
kalla sitt arbetslag för basgrupp, vilket är den benämning man använ-
der för de grupper som elevernas lärande organiseras i.  

I likhet med elevernas basgrupper betonas gruppens, snarare än 
individens, betydelse för lärande och utveckling. I basgrupp 98 är 
medarbetarna i första hand lärare, inte ämneslärare. De olika ämnes-
kunskaper som lärarna har tas tillvara i gruppen och man lär av var-
andra, men också tillsammans med eleverna.  Anställd som lärare och 
inte enbart som ämneslärare. Lärarna hjälps åt att utvecklas. Ingen ämnesfort-
bildning, utan lära-känna-varandra-inriktat. Läraren blir medforskare med 
eleverna i kunskapsområden som man inte är behörig i. 

Detta tycks medföra att man inte är rädd för att gå in på varandras 
områden. Fokus på lärande bidrar till klimatet i arbetslaget, som av 
flera medarbetare beskrivs som prestigelöst.  

Att lära om lärande i allmänhet, och om PBL i synnerhet, är något 
som man tycker är viktigt både för skolans lärare och för eleverna; 
Att lära om, att öva själv som lärare att arbeta problembaserat.… Eleven tränas 
i att tänka problemlösande; det blir naturligt. 

PBL är därför ett ständigt närvarande kunskapsområde på skolan 
som lärare och elever gemensamt försöker fördjupa sin förståelse av: 
Eleverna är delaktiga inom en skolas kärnområde – pedagogikens – det tror vi 
är avgörande. De utvärderar under sin tid 53 olika kunskapsområden (teman). 
Det förekommer dessutom ständigt en dialog mellan lärare och elever om vad, hur 
och varför man ska göra/lära sig. 

Goda förutsättningar 
Att skolan har goda förutsättningar i form av en bra ekonomi och en 
fysisk miljö som stödjer det pedagogiska arbetet är också något som 
lyfts fram av flera medarbetare: Bra ekonomi.… Ekonomiska möjligheter 
att ha resurslärare, experter på vissa områden.… Egna designade lokaler som ger 
stora fördelar för detta arbetssätt, dessutom är lokalerna vackra.… Specialritade 
skollokaler och god tillgång på material stödjer. 
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Möjligen är också det något speciella elevunderlag som skolan har att 
betrakta som en förutsättning för skolans utveckling – eller i alla fall 
som en framgångsfaktor? Detta är inte något som betonas särskilt 
starkt av medarbetarna på skolan, men som medforskarna lyfter fram 
i sin analys av skolan. Skolan har bara naturvetenskapliga programmet 
och intagningspoängen är högre än vad som är vanligt vid de flesta 
gymnasieskolor. 

I de lärande samtal som förs på skolan resonerar och försöker 
man problematisera kring detta. Skolan medarbetare gör i detta sam-
manhang en distinktion mellan studiemotiverade elever och betygsmo-
tiverade, vilket de menar är något som ofta blandas ihop men som 
inte riktigt är samma sak. En slutsats som skolans lärare och elever 
har dragit tillsammans är att de elever som söker sig till skolan i första 
hand är betygsmotiverade när de kommer, men inte särskilt studie-
motiverade. Det senare är istället något som man uppfattar att ele-
verna blir under sin tid på skolan. 

Även många elever säger att de snarare är betygsmotiverade än 
studiemotiverade när de kommer hit. Och de är less på att vara be-
tygsmotiverade. Först här blir de studiemotiverade – inte minst ge-
nom att det finns så studiemotiverade elever i högre årsklasser. 

 

Sammanfattning 
Skolan utmärker sig genom att ha en tydlig pedagogisk inriktning och 
genom att bara rekrytera medarbetare som delar de grundläggande 
värderingar och synsätt arbetet bygger på. Den gemensamma förstå-
elsen medför att arbetet på skolan kan organiseras på ett sätt som 
stödjer denna idé och att man kan åstadkomma ett system av proces-
ser som stödjer varandra.  

Sättet att tänka om lärande och utveckling genomsyrar allt arbete 
på skolan och kommer till synes i s.k. parallellprocesser d v s lärares 
och elevers lärprocesser bygger på samma principer och följer samma 
mönster.  

En viktig komponent i dessa processer är gruppen. Det är i arbets-
laget/basgruppen som lärarbetet sker. I det går man in med sina olika 
perspektiv och/eller ämneskunskaper för att lära av och tillsammans 
med varandra.  
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Diskussion 

Vilken betydelse har elevunderlaget? 
En fråga som uppenbarligen intresserat både medforskare i projektet 
och medarbetare och elever på Sandö är hur stor betydelse det har att 
skolans elever är högpresterande elever?  Medan medforskarna i sin 
analys likställer detta med att studiemotivation vill man på Sandö göra 
en distinktion mellan motivation för studier och motivation för be-
tyg. I de samtal som elever och lärare för på skolan säger eleverna om 
sig själva att de framförallt varit betygsmotiverade i grundskolan – 
inte studiemotiverade. När eleverna kommer till Sandö förändras de-
ras inställning till studier så att de blir mera studiemotiverade. Utifrån 
detta verkar medarbetarna på Sandö dra slutsatsen att det att sättet att 
arbeta på skolan som leder till ökad studiemotivation. Det är natur-
ligtvis en möjlig förklaring. En annan är att de elever som söker sig 
till Sandö gör det för att de redan innan har en viss förståelse av PBL 
och att de, på samma sätt som de lärare som söker sig till skolan, gör 
ett aktivt val av just den inriktningen. Även om de inte varit särskilt 
studiemotiverade innan så är de det nu. De är motiverade för just det 
här slags studier. Det verkar som om man har funnit ett mönster på 
skolan som pekar i den riktningen. Medarbetarna på skolan uttrycker 
det så här: De [eleverna] är less på att vara betygsmotiverade. Uppenbarligen 
tycks det finnas en önskan om en förändring hos eleverna när de 
kommer till Sandö.  

En annan intressant fråga är om förutsättningarna för arbetet i 
skolans skulle förändras om elevunderlaget var ett annat och på vilket 
sätt det i så fall skulle påverka skolans utveckling. Skulle man tvingas 
utveckla andra arbetssätt än de som man idag upplever som fram-
gångsrika om man haft andra elever? Och skulle man vara beredd att 
göra det i så fall? Eller är det möjligen så att arbetssättet fungerar oav-
sett vilka elever man har? 

De elever som kommer till Sandö har uppenbarligen varit fram-
gångsrika elever i sina tidigare skolor, eftersom de har lämnat dessa 
med höga betyg. Huruvida detta har någon betydelse som förutsätt-
ning för lärandet på Sandö är beroende av svaret på följande två frå-
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gor: 1) Krävs det speciella kunskaper för att kunna delta i det lärarbe-
te som Sandö bygger sin undervisning på? och 2) Är höga betyg i så 
fall ett mått på sådana kunskaper?  

På Sandö räddningsgymnasium inleds varje kunskapsområde med 
en brainstorming. Eleverna inventerar gruppens förståelse av det om-
råde inom vilket de ska lära. Tanken är att arbetet på detta sätt ska ta 
sin utgångspunkt i den befintliga förståelsen. Genom att eleverna sät-
ter sina olika förståelser i relation till varandra och i relation till pro-
blem som gruppen har till uppgift att lösa, skapas grunden för ett 
gemensamt lärande oavsett vilken nivå eleverna befinner sig på när de 
startar. Problembaserat lärande kräver därför inte några särskilda för-
kunskaper. Tanken är att man deltar i arbetet med den förståelse man 
har.  

Däremot finns det anledning att uppmärksamma de förmågor eller 
kompetenser som har att göra med kommunikativ förmåga, eftersom 
arbetet bygger på interaktion mellan elever i de s.k basgrupperna. 
Kvaliteten i lärandet blir beroende av elevernas förmåga samspela 
med andra i en grupp, liksom av deras förmåga att ställa frågor som 
har sin grund i egna erfarenheter och funderingar, ta del av och rela-
tera ny information och kunskap till de egna föreställningarna, göra 
egna undersökningar, dra slutsatser och formulera lärdomar samt re-
flektera över det egna lärandet och lärprocessen (Vad har jag lärt mig 
om hur jag lär?)16  

Detta är sannolikt förmågor som eleverna har eller måste utveckla 
för att bli framgångsrika i en skola som är organiserad utifrån teori 
om problembaserat lärande. Om de elever som kommer till Sandö i 
högre grad än andra elever har dessa förmågor och därmed är bättre 
rustade för den här typen av studier är svårt att säga. De flesta av 
Sandös elever har gått i skolor där man inte arbetar på detta sätt. 
Tvärtom menar de elever vi mött i samband med besök på skolan17 
att de strategier, som de utvecklat för att lyckas i grundskolan inte har 
visat sig vara användbara på Sandö. En elev säger t o m hennes tidi-
gare erfarenheter gjort henne sämre rustad för den här typen av stu-

                                                           
16 Läs t ex om elevaktiva arbetssätt www.pbs.kau.se 
17 Från Karlstad universitet har besök på skolan gjorts vid två olika tillfällen un-
der hösten 2003. 
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dier och att hon ofta känt att hon har litet att bidra med i sin bas-
grupp, trots att hon lämnade grundskolan med toppbetyg. I sin tidi-
gare skola blev hon duktig på att läsa till prov, något som hon idag 
inte är betjänt av eftersom hon har glömt mycket av det hon läste och 
eftersom hon i sitt lärande på Sandö förväntas delta i andra aktivite-
ter.  

Internat – mer än bara skola 
Något annat man kan fundera över är vilken betydelse det har att 
skolan är ett internat. I intervjuerna med medarbetarna är detta inte 
något som man betonar. Endast en medarbetare tar upp det som en 
viktig faktor för skolans utveckling. Ett besök på skolan gav emeller-
tid ett annat intryck. Vid tiden för besöket hade man t ex uppmärk-
sammat att flera elever, framförallt flickorna på skolan upplevde 
stress. Både elever och medarbetare talade om detta. Man uppfattade 
det som ett gemensamt bekymmer som man ville försöka komma till 
rätta med. För att göra det ansåg man det vara viktigt att lära sig mer 
om problemet och vad som orsakar det. Därför hade man bestämt 
sig för att tillsammans ta bussen in till närmaste större ort där det un-
der kvällen skulle hållas en föreläsning i ämnet.18  

Att man i det här fallet uppmärksammar problemet och ser det 
som ett skolproblem som man har ett gemensamt ansvar för att lösa 
kan möjligen ha att göra med att skolan är ett internat. Gränserna 
mellan skola och fritid suddas ut och man lär man känna varandra 
bättre. Möjligen bidrar det till att skolans lärare har lättare att knyta an 
till elevernas erfarenhet och vardagsverklighet än vad de skulle ha 
haft om skolan inte hade varit ett internat. Samtidigt innebär det att 
personalen har ett större ansvar för elevernas hela situation. Det finns 
inga andra (t ex föräldrar) tillhands för eleverna, som kan gå in och ta 
hand om problem av det här slaget. Lärarna blir involverade i elevernas 
                                                           
18 Detta är ett sätt att arbeta med skolutveckling, som ligger i linje med PBS (pro-
blembaserad skolutveckling. Genom att ta fasta på problem i vardagen som kan 
antas ha betydelse för elevernas lärande och utveckling startar man en lärprocess 
vars syfte är att öka kunskapen om problemens natur och dess bakomliggande 
orsaker. Genom ökad kunskap ökar chanserna för att man ska hitta goda lös-
ningar på problemen.  
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totala situation p.g.a. internatet. Lärare ses inte enbart som lärare. … En strä-
van att eleverna växer som människor, har ett värde, får redskap för ett bra liv, 
blir självständiga. 

Kanske faller det sig också naturligare under sådana omständighe-
ter att i större utsträckning uppmärksamma hela elevens utveckling 
som människa snarare än ett avgränsat kunskapsinnehåll?   
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Gerestaskolan 

Tidsaxel 

 
 

Figur. 2. Tidsaxel som visar viktiga förändringar på Gerestaskolan. 
 
Skolan startade för 10 år sedan av en grupp lärare som arbetat till-
sammans på två andra skolor i Härnösand och som hade en gemen-
sam vision som de ville förverkliga. Efter ett års förberedelser öpp-
nades Gerestaskolan, strax utanför stan i en f d internatskola byggd 
på 50-talet, som byggdes om för att passa de tankar man hade om 
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den nya skolan. De första två enheterna kallades Vindens och Jordens 
hus. Arbetet, som byggde på visionen som de medarbetare som star-
tade skolan haft, fick lite olika inriktning, beroende på att de olika 
arbetslagen lät sig inspireras av olika pedagogiska skolor och därför 
valde att fortbilda sig på olika sätt. Om arbetet i Vindens hus huvud-
sakligen var Bifrostinspirerat så var det i Jordens hus istället Montes-
soris tankar som kom att dominera. Under de första åren hade man 
elever från år 1 t o m 6. Antalet elever ökade och ganska snart skapa-
de man ytterligare en arbetsenhet; Vattnets hus. Till skillnad från de 
två tidigare arbetsenheterna saknar Vattnets hus en tydlig pedagogisk 
inriktning. Istället valde man att profilera sig med en innehållslig  in-
riktning mot Hälsa, Kropp och Själ. Så tillkom även en fjärde arbets-
enhet; Eldens hus, för skolans äldsta elever. Det fjärde arbetslaget 
som är ganska nytt har (ännu?) inte valt någon inriktning utan prövar 
sig fram och lär tillsammans. Sedan ett år tillbaka är skolan alltså en 
F-9skola med fyra arbetsenheter. Tre av dessa är paralleller och har 
elever från F-5, medan den fjärde har elever i år 6 -9.  

Eftersom skolan består av fyra arbetsenheter, som tillkommit vid 
olika tillfällen och med olika förutsättningar och som dessutom valt 
olika inriktning för sitt pedagogiska arbete är det svårt att beskriva 
skolans utveckling som en process. Det är snarare frågan om fyra oli-
ka processer som till viss del går in i och påverkar varandra.  

Eftersom urvalet av medarbetare för intervjuerna skett skol- och 
inte arbetslagsvis finns det dessvärre inga möjligheter att inom ramen 
för studien beskriva varje enhet och dess utveckling för sig. Via do-
kumentationen av de lärande samtal som fördes på skolan får vi 
emellertid en bild av den situation som råder när projektet genom-
förs: 

Husen är i olika lägen vilket för oss är synligt i do-
kumentationerna [det insamlade materialet och med-
forskaranalysen]. Eldens Hus har 70% nyanställda 
och är vårt högstadium under uppbyggnad med alla 
svårigheter som finns i ett sånt läge. Jordens Hus 
står inför en stor omvälvning med indragning av 
spår och sammanslagning med Vattnets Hus och det 
har skapat mycket oro och man vill ha ledningens 
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svar om sin egen och lagets framtid. Frustrationen 
var hög den dagen [då de lärande samtalen skulle 
genomföras] och ett klargörande möte var aviserat 
till efter genomfört lärande samtal. (Ur dokumenta-
tion av lärande samtal på Geresta, februari 2004) 

I de tidsaxlar som konstrueras under intervjuer med medarbetare på 
skolan lyfts den första drivande rektorn fram som viktig för skolans 
utveckling. De byten av rektorer som skett under de tio år som sko-
lan funnits nämns också utan att det framgår vilken betydelse dessa 
haft. Skolan miljöutmärkelse 2003 nämns också som viktig. 
 

Mönster 
Utifrån den analys som gjordes av det insamlade materialet formule-
rades följande kategorier, med vars hjälp vi kan beskriva funna möns-
ter: 
� Skolstarten; Vision och nytänkande 
� Fyra hus med olika profiler – och olika förståelse? 
� Miljö som stödjer det pedagogiska arbetet 
� Möteskultur 
� Utbyte med andra utvecklingsbenägna skolor 

Skolstarten; Vision och nytänkande 
Den första tiden, när skolan startade, ges stort utrymme i flera av in-
tervjuerna och beskrivs genomgående i mycket positiva ordalag. Det 
är framförallt två saker som lyfts fram. Det ena är den vision som då 
formulerades och som kom att utgöra en plattform för den nya sko-
lan. Man hade visionen klar, jätteviktigt. … Drivande skolledare i inlednings-
skedet lockade fram lärarnas vision. … Mycket drivande rektor vid starten, en 
visionär som inte gav sig.  

Det andra är den anda av nytänkande och experimenterande som 
utvecklades på skolan under de första åren. Dåvarande rektors bety-
delse betonas särskilt stark i detta sammanhang. Arbetet leddes av rektor 
som ständigt utmanade i nya tankebanor… Man fick tid, blev lyssnad på, tagen 
på allvar. … Man fick göra misstag. …Förtroende och frihet att välja arbetssätt 
i de olika husen. 
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Genom att uppmuntra medarbetarna att tänka i nya banor och att 
pröva sig fram verkar rektor ha bidragit till att det utvecklades en 
känsla av professionalism bland medarbetarna på skolan. Som en 
följd av detta kom varje arbetslag att ta ett eget ansvar för det peda-
gogiska utvecklingsarbetet, vilket resulterade i att man ganska snart 
valde olika inriktningar inom ramen för, eller med utgångspunkt i, 
den ursprungliga visionen. 

Ett par av de intervjuade medarbetarna nämner också stödet från 
kommunen i samband med att skolan startade. Vid starten fanns en 
politisk vilja att bygga upp en F-9-skola med anpassade lokaler med 
egen idrottshall. … Stor satsning i inledningsskedet från kommunens sida 
bidrog till den pedagogiska idén.  

Bland de medarbetare som varit med sedan starten förefaller det 
som om flera upplever att den utvecklingskraft som fanns i början 
har minskat något i styrka. Förändringar i skolledningen och mindre 
tid och stöd för fortbildning och utvecklingsarbete är några förklar-
ingar som nämns. Många byten av rektorer som inte alltid varit positiv för 
utvecklingen. … Stödet från ledningen har minskat, pga. utbyggnaden. 

Tidigare fick man mycket tid och hjälp i profilering av husen. Tidi-
gare fick man mycket tid till fortbildning och tid att utvecklas i husen. 
…Tidigare visade ledningen att alla var betydelsefulla. …Tidigare visade sig 
ledningen ute i verksamheten. 

I de lärande samtal som förs på skolan drar man slutsatsen att 
skolledningens betydelse för utvecklingsarbetet försvagats. Nuvaran-
de rektor är mindre synlig ute i verksamheten och verkar ha mindre 
inflytande på det pedagogiska arbetet. Den kvantitativa studien stöd-
jer detta mönster. Det verkar som om rektor i högre grad än de flesta 
andra rektorer försöker påverka lärarnas arbete genom att framhålla 
skolans uppdrag i samtal om läroplanen och/eller skolplanen samt 
genom att argumentera i pedagogiska. Däremot tycks medarbetarna i 
mycket liten utsträckning uppleva att rektor har påverkat deras syn på 
uppdraget som lärare (Se Tabell 1).  
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Rektor… 
 

Gerestaskolan 
Övriga 
skolor 

…är intresserad av hur vi lärare vill arbeta för att hjälpa 
barnen och ungdomarna att lära. 3,2 3,3 

…förlitar sig på lärarnas bedömning av vad som är 
lämpligt i olika undervisningssituationer. 3,4 3,6 

…är bra på att förmedla sin egna intentioner med sko-
lans arbete. 3,1 3,1 

…är öppen för påverkan vad gäller skolans pedago-
giska arbete. 3,1 3,4 

…har höga förväntningar på lärarna vad gäller att leda 
barn och ungdomars lärande. 3,6 3,5 

…är intresserad av hur vi lärare ser på skolans upp-
drag. 3,3 3,4 

…har påverkat min syn på mitt uppdrag som lärare. 1,8 2,4 

…deltar aktivt i diskussioner som rör pedagogiska 
visioner. 3,1 3,1 

…framhåller ofta skolans uppdrag t ex genom att sam-
tala om läroplanen och/eller skolplanen. 3,2 3,0 

…framför argument i pedagogiska frågor även om de 
är av ifrågasättande karaktär. 3,3 2,9 

…har en syn på önskvärd utveckling för vår skola som 
stämmer överens med min uppfattning. 3,3 3,2 

…bidrar till att vårt lärande utifrån vardagsarbetet tas 
till vara och systematiseras. 2,7 2,8 

…har samtal med oss lärare om vårt eget lärande om 
undervisning och lärande. 2,3 2,9 

 
Tabell 1.  Medelvärden som visar hur medarbetare anser att olika påståen-
den som rör rektor på den egna skolan stämmer överens med den egna 
uppfattningen, där 1=Instämmer inte alls och 4=Instämmer helt. De vär-
den som uppvisar en variation som är 0,2 eller mer är markerade med kur-
siverad stil. 
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I de lärande samtal som förs på skolan lyfts också de förändrade eko-
nomiska förutsättningarna fram som en faktor som på senare år på-
verkat utvecklingsarbetet negativt. Vid tiden för dessa samtal står 
man inför besparingskrav som utgör ett hot mot det utvecklingsarbe-
te man vill ägna sig åt och tvingar fram förändringar som medarbe-
tarna vid skolan helst skulle vilja slippa. Särskilt hårt upplever man att 
det drabbar den arbetsenhet som är under uppbyggnad (Eldens hus).  

Att de första åren fortfarande präglar arbetet på skolan framgår 
också av det insamlade materialet. När man talar om Gerestaandan 
tycks det vara den anda av nytänkande och professionalism, som man 
upplevde i starten, man har i åtanke. Många refererar också till den 
ursprungliga visionen (eller grundidén, vilket är ett annat begrepp 
som ofta används) när de talar om skolans utveckling, liksom till de 4 
ledord som formulerades i samband med skolstarten: fantasi, framtidstro, 
mod och glädje 

Möjligen har den ursprungliga visionen något större betydelse för 
de medarbetare som arbetat länge på skolan. Analysen av den enkät-
undersökning som gjordes på skolan pekar i den riktningen då det 
råder en viss samvariation mellan antalet år på skolan och uppfatt-
ningen att visionen påverkar det vardagliga arbetet på skolan (r=.27) 
och mellan antalet år och upplevelsen av att visionen mest är tomma 
ord (r=.22). Ju längre man arbetat på skolan desto mera benägen 
tycks man vara att tycka att visionen påverkar det egna vardagliga ar-
betet och desto mindre tycks man uppfatta visionen som tomma ord.  

Fyra hus med olika profiler – och olika förståelse? 
Trots att skolan startat i en gemensam vision är det svårt att via det 
insamlade materialet få klart för sig vilken visionen var. Vad man kan 
konstatera är att det finns ett antal ord och uttryck som ofta åter-
kommer. Alla vill och kan lära sig är ett exempel på ett ofta återkom-
mande uttryck.  Andra är trygghet, helhet, sammanhang och röd tråd. 

Detsamma gäller även de beskrivningar av arbetet med eleverna 
som medarbetarna gör i intervjuerna. I medforskaranalysen konstate-
rar man att många av de intervjuade medarbetarna talar om tematiskt 
arbete, åldersintegrering, och mentorskap men att det är svårt att få 
någon entydig bild av vad det innebär och varför det är viktigt.  
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De flesta arbetslagen har tematiskt arbetssätt gemen-
samt, men vi upplever att den profilering husen har, 
har gjort att det blivit fyra skolor i en. Åldersbland-
ning är också något som nämns ofta, men vi får ing-
en bild om detta är av organisatoriska eller pedago-
giska skäl. Likaså mentorssystemet är centralt för 
Geresta men ingen går in på hur man arbetar med 
det i vardagen. (Ur Medforskaranalysen, den 6/12 
2003) 

En möjlig tolkning av analysen är att det inte finns en förståelse av 
dessa begrepp och företeelser i skolan utan flera olika förståelser. 
Även om man på skolan har fattat gemensamma beslut om att t ex 
arbeta tematiskt så har medarbetarna olika förståelse av vad det inne-
bär och hur det kan utformas. Med tanke på de olika arbetsenheter-
nas – husens – profiler är det inte så konstigt.  

I den analys som medforskarna gör menar de att skillnaderna är så 
stora att det är möjligt att beskriva Geresta som fyra olika skolor i 
samma skola, vilket också är en uppfattning som formuleras av en 
medarbetare på skolan: Fyra skolor i en. Olika profiler i varje hus. 

Uppfattningen bekräftas också av flera grupper i de lärande samtal 
som förs på skolan. Inställningen till detta verkar variera bland 
medarbetarna på skolan. Några konstaterar bara att det förhåller sig 
så. Andra uttrycker istället oro över att grundidén håller på att luckras 
upp. Det blir mer splittring konstaterar man. Det verkar också finnas en 
strävan på skolan att förhindra att det uppstår vattentäta skott mellan 
husen: Ingen får isolera sig – insyn av andra. … Skolledningen framhåller vi-
känslan. 

Det hade varit intressant att lite mera ingående försöka beskriva 
de olika förståelser som finns i de fyra olika husen och på så sätt få en 
bild av variationen. Tyvärr har detta inte varit möjligt att göra, inom 
ramen för denna studie, eftersom det inte framgår vilka arbetsenheter 
de intervjuade medarbetarna ingår i.  
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Miljö som stödjer det pedagogiska arbetet  
En föreställning som de olika husen verkar ha gemensam är emeller-
tid att den rumsliga miljön utgör en viktig del i det pedagogiska arbe-
tet.  

Ett besök på skolan ger intryck av att man har lagt sig vinn om att 
skapa miljöer som stimulerar till, men också synliggör lärande – både 
inne i och utanför skolhuset. Med hjälp av rummens utformning, ma-
terial och inredning försöker man stimulera elevernas sinnen och 
skapa upplevelser som väcker deras nyfikenhet och lust att lära. På 
väggarna kan man också följa arbetet genom elevernas frågor och 
svar gestaltade i ord och bild. 

Att skolans miljöer har anpassats för att stödja det pedagogiska 
arbetet är något som också lyfts fram i de intervjuer som gjorts med 
skolans medarbetare: Skolans lokaler är utformade utifrån respektive hus 
pedagogiska idé. …Den inre fysiska miljön speglar den pedagogiska idén. 
…Fysisk miljö som är genomtänkt och anpassad till verksamheten. … Inspire-
rande miljö. … Yttre miljön används som lärmiljö, skogen är ett perfekt klass-
rum. 

Ett undantag är möjligen de lokaler som Eldens hus håller till i. I 
de lärande samtal som förs på arbetsenheten konstaterar man att man 
inte har fått de förutsättningar som tidigare arbetsenheter haft för att 
utforma sina lokaler.  

Mot bakgrund av ovanstående ter sig resultatet av den kvantitativa 
studien något märkligt. Skolans medarbetare instämmer nämligen i 
högre grad än medarbetare vid övriga skolor som deltagit i den kvan-
titativa studien i påståendet att schema, lokaler, undervisningsgrupper 
försvårar möjligheten till förverkligande av pedagogiska intensioner. 
Medelvärdet för skolan när det gäller denna fråga i enkäten är 3,1, 
vilket kan jämföras med värdet 2,9 för övriga skolor (där 1 motsvaras 
av instämmer inte alls och 4 av instämmer helt). Möjligen kan de till-
synes motstridiga resultaten i den kvalitativa och den kvantitativa stu-
dien förklaras av att man på skolan har en hög grad av medvetenhet 
när det gäller just dessa faktorers betydelse för undervisningen och 
därför ställer högre krav än man gör på andra skolor. Att skolans oli-
ka arbetsenheter jämför sig med varandra samt det faktum att man i 
ett av husen upplever sig ha sämre förutsättningar än de andra på 

53



 54

samma skola kan eventuellt också ha bidragit till det lägre värdet i 
enkätstudien. 

Möten i olika konstellationer 
Ett stort antal utsagor handlar om de många olika möten man har på 
skolan, vilket tyder på att dessa uppfattas betydelsefulla för skolans 
utveckling: Veckomöten – i studiecirkelform. Beslut fattas. … Pedagogiska diskus-
sioner sker yrkesvis och i tvärgrupper där skolfrågor tas upp. …Arbetslaget utvecklas 
genom olika möten. … Alla hus träffas tillsammans, blandade grupper. 
…Morgonmöten – rundan. Alla kommer till tals. 

Man talar om pedagogiska möten, husmöten, ämneskonferenser, 
arbetslagsmöten, onsdagskonferenser, morgonmöten och veckomö-
ten. Någon eller några av dessa möten kan eventuellt vara olika be-
nämningar på samma sak, men de flesta verkar kunna skiljas åt. En 
medarbetare illustrerar detta genom att lista olika typer av möten 
samt ange hur ofta de förekommer och kort beskriva sin förståelse av 
vad de handlar om19: 

� Husmöten 1 gång/mån. Alla tillsammans diskuterar stora frå-
gor som berör alla, vilket ger kunskap och förståelse för var-
andras situation. 

� Pedagogiska forum 1 gång/mån. Diskuterar verksamheten med 
eleverna. 

� Arbetslagsmöten 1 gång/vecka. Främst elevfrågor diskuteras. 

� Onsdagskonferenser 1 gång/vecka: varannan vecka alla, var-
annan vecka ämneskonferens. 

� Morgonmöten varje dag. Akuta frågor diskuteras, t ex vikarie. 
Liknande redogörelser förekommer i flera av intervjuerna. De olika 
möten som förekommer på skolan tycks följa ett löpande schema, ha 
olika syften och olika struktur. För varje typ av möte finns en utarbetad 
struktur.  

                                                           
19 Listningen är hämtad från det insamlade materialet och återger det som en 
intervjuare uppfattade att en av skolans medarbetare uttryckte. Det förekommer 
emellertid en variation i sätten att beskriva dessa möten.  
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Ibland träffas medarbetarna i tvärgrupper mellan husen i s k pedago-
giska forum – ibland ämnesvis eller yrkesvis (förskollärare för sig, 
tidigarelärare för sig och senarelärare för sig). Vid andra tillfällen träf-
fas man inom husen eller i arbetslaget. I Figur 3 illustreras variationen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. 3 . Figuren illustrerar olika mötesforum på Gerestaskolan. 
 

En analys av innehållet i de utsagor som handlar om de olika möten 
man har på skolan visar att det är mötena i arbetslaget som upplevs 
ha störst betydelse för skolans utvecklingsarbete. Det är framförallt 
där man utbyter tankar och erfarenheter och det är där man ger var-
andra mod och stöd att pröva nya idéer: Arbetslaget är kärnan. … Arbets-
laget är ett forum där diskussion kring praktiska och pedagogiska frågor sker. Nya 
idéer bollas och testas. …I arbetslaget utvecklar man sina idéer i utbyte med andra. 
Planerar tillsammans, känner stöd av varandra, utbyter erfarenheter. … Ansvar för 
den egna planeringen och planeringen i arbetslaget blir en drivkraft att arbeta med ut-
vecklingsfrågor. … Arbetslaget ger stöd, mod och inspiration att genomföra nya idéer 
med eleverna. Ger även trygghet. … Arbetslaget ger samhörighetskänsla och styrka, 
fungerar som en drivkraft.  

Många talar också om betydelsen av pedagogiska forum i tvär-
grupper, även om det är mindre klart vilken betydelse dessa har. Att 
alla är med i dessa verkar emellertid vara något man tillmäter vikt. 
Kanske ligger värdet i just det att man får mötas och ta del av vad 
andra tänker och hur de arbetar. Möjligen är behovet av detta särskilt 
stort på en skola som å ena sidan vill uppmuntra variation å andra 
sidan vill värna om en vision eller en grundidé?  

En del utsagor handlar också om klimatet i de möten man har på 
skolan. Att det är högt i tak är t ex något som lyfts fram. En medar-

 Husmöten 
Pedagogiska forum/konferenser 
(i tvärgrupper eller ämnesvis eller yrkesvis) 

Huskonferens Arbetslagsträffar 
(lilla arbetslaget) 
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betare beskriver också mötena som meningsfulla. Alla törs komma med 
sina idéer. Vi tillåts tycka olika. Högt i tak. Tillåtande diskussioner. … Högt i 
tak, man kan uttrycka sin åsikt i olika möten. Mötena är meningsfulla. 
Denna bild överensstämmer även med resultaten i den kvantitativa 
studien. 

Eldsjälar 
Betydelsen av att det finns eldsjälar på skolan är också något som 
lyfts fram i flera intervjuer. Dessa tycks fungera som motorer i ut-
vecklingsarbetet, genom att komma med idéer som både inspirerar 
och utmanar. Idésprutor, vars idéer ger upphov till diskussioner och utveckling. … 
Några få eldsjälar. Jobbar hårt för att inspirera andra. … Eldsjälar, både gamla och 
nya, finns i alla hus. De är positiva förebilder, som inspirerar övriga i sitt arbete. … 
Paola är vår idébank, hon ifrågasätter och puffar på oss. Jobbar mot alla hus. Skolans 
ansikte utåt. 

Utbyte med andra utvecklingsbenägna skolor 
Ett mindre antal medarbetare nämner också utbyte med andra skolor 
som en betydelsefull faktor när det gäller skolans utveckling. Pedago-
giska diskussioner genom utbyte med andra skolor ger nya tankar och insikter. 
Man ger och får tips så att man utvecklas. … Deltagande i Albatrossprojekt 
bidrog till erfarenhetsutbyte mellan andra förändringsbenägna skolor. … Ingick i 
nätverket Albatross (med andra utvecklingsbenägna skolor). Detta gav inspira-
tion, visdom, moderna pedagogiska idéer och utbyte av erfarenheter vilket bidrog 
till skolutvecklingstankar. 
 

Pilotstudien 
I pilotstudien får skolans vision/grundidé något större utrymme än i 
de intervjuer som medforskarna gjorde med sina medarbetare på sko-
lan. Flera i pilotstudien hävdar också vikten av att man håller fast vid 
och sprider visionen/grundidén vidare till nyanställda medarbetare. 
Olikheter berikar men får inte gå ut över idén. … Få ut tänket till alla medar-
betare. …Mentorskap och utbildning i skolans ide för nyanställda. 

Något annat som får större utrymme i pilotstudien är den doku-
mentation och de utvärderingar som görs på skolan på olika nivåer. 
Dokumentation för att se förbättringsområden. … Dokumentera egen utveck-
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lingsprocess. … Dokumentation av elevarbeten. … Dokumentation för att tyd-
liggöra processer. … Utvärderingar på olika nivåer; kommunala, lokala osv.  
 

Sammanfattning 
Skolans utveckling kan möjligen liknas vid ett träd, där det som från 
början utgjorde ett gemensamt rotsystem och en stam har vuxit och 
föregrenat sig – en process som inneburit att man gått från samsyn 
till variation.  

Den första tiden beskrivs som en period av intensivt pedagogiskt 
utvecklingsarbete som utmynnar i olika inriktningar samtidigt som 
skolan successivt blir allt större. De olika inriktningarna har inneburit 
att det ur den ursprungliga visionen – grundidén – har vuxit fram en 
variation i sättet att tänka om, och organisera, lärande. Trots variatio-
nen finns det emellertid en hel del som förenar de olika husen. Tema-
tiskt arbete och åldersintegrerad undervisning är exempel på sådant 
som förenar. Något annat man verkar vara överens om på skolan är 
betydelsen av en stimulerande fysisk lärmiljö. Följaktligen har man 
lagt stor vikt vid att skapa en miljö som stödjer det pedagogiska arbe-
tet oavsett inriktning.  

I dagsläget förefaller det som om den största utmaningen för sko-
lan som helhet ligger i att skapa möjligheter för de olika utvecklings-
processer/faser som varje hus befinner sig i och samtidigt hitta ett 
sätt att förhålla sig till den variation som finns på en mera över-
gripande nivå.  

 

Diskussion 

Bevara grundidén och samtidigt främja variation 
Även om det inte varit möjligt att fånga och beskriva de olika förstå-
elser som tycks finnas i de olika arbetsenheterna – eller husen – så 
utgör spänningen mellan det som förenar och det som särskiljer, ett 
för skolan spännande mönster. Å ena sidan tycks man värna om sko-
lans grundidé och de uttryck den tar sig i form av t ex tematisk och 
åldersintegrerad undervisning. Å andra sidan tycks man vilja upp-
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muntra variation och profilering. Det senare får emellertid inte ske på 
bekostnad av det förra, vilket utgör en tillsynes svår balansgång.  

Den modell20 som Berg (2001) har skapat för att beskriva skolans 
styrning skulle kunna tjäna som en illustration av förhållandet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Yttre och inre gränser. 
 
I ursprungsmodellen (till vänster) utgörs de yttre gränserna av den statliga 
styrningen av skolan via olika typer av styrdokument, medan de inre grän-
serna utgörs av den lokala skolkulturen – styrning i skolan. I modellen till 
höger utgörs de inre gränserna av den vision eller grundidé som finns på 
Geresta. Inom ramen för dessa gränser ryms den variation som de olika 
husen representerar genom sina olika profiler. 

Så länge medarbetarna i de olika husen utvecklar arbetssätt som 
ryms inom de gränser som skolans grundidé utgör så är det OK. Om 
man kliver utanför är det inte det. Enligt Berg kan skolutveckling ske 
genom att det outnyttjade frirummet mellan de inre och de yttre grän-
serna tas i anspråk. En förutsättning för att detta ska ske är att fri-
rummet upptäcks genom att gränserna synliggörs. På Gerestaskolan 
har man istället tydliggjort gränserna för den utvecklingen man på 
skolan har för avsikt att stödja och organisera. Genom att skapa så 
stor variation som möjligt inom ramen för dessa gränser kan lärande 
främjas på skolan samtidigt som visionen bevaras.  

Utifrån ett lärande organisationsperspektiv förefaller detta kunna 
utgöra en god grund för skolutveckling. Genom att variationen inte 
                                                           
20 Frirumsmodellen. 

Yttre gränser 

Inre gränser 
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är obegränsad underlättas organiseringen av verksamheten och risken 
för att man får krafter i organisationen som tar ut varandra minskar.  
Att man har många tillfällen att mötas i olika konstellationer, att alla 
får komma till tals och att det finns ett klimat på skolan som beskrivs 
som högt i tak är exempel på andra för den lärande organisationen 
gynnsamma faktorer.  

För att dessa möten ska fungera som lärtillfällen, som erbjuder 
möjlighet till fördjupat och gemensamt lärande för skolans medarbe-
tare, krävs emellertid att de inte begränsas till att vara möten där man 
bara berättar om vad man gör (i syfte att informera varandra om de 
olika verksamheterna eller för att dela med sig av tips och goda råd ) 
utan att man också ger sig in i gemensamt problemlösningsarbete där 
man tillsammans försöker begripa sig på de problem man stöter på 
när man på olika sätt försöker bidra till barn och ungas lärande och att 
man tillsammans söker efter lösningar på dessa problem.  

Scherp (2003) gör i detta sammanhang en skillnad mellan görande-
inriktat och förståelseinriktat lärande. Görandeinriktat lärande karaktä-
riseras av att man delar med sig av sina positiva erfarenheter 
och/eller lösningar, medan förståelseinriktat lärande innebär att man 
går ett steg längre och försöker förstå hur det kommer sig att olika 
göranden ger olika resultat.  

Variation är en grundläggande förutsättning för det förståelseför-
djupande lärandet eftersom det är genom att se mönster i variationen 
man kan hitta de underliggande orsakerna till att vissa lösningar fun-
gerar bättre än andra och på så sätt nå en djupare förståelse av lärpro-
cesserna.  

Husens olika utvecklingsbehov och villkor 
Något som försvårar det gemensamma lärandet, eller åtminstone gör 
det än mer komplext, är det faktum att de olika husen inte bara har 
olika inriktning utan även befinner sig i olika faser i utvecklingsarbe-
tet.  

I de hus som funnits längst har man utvecklat ett arbetssätt och en 
gemensam förståelse av hur man kan bidra till barns lärande. Under 
förutsättning att man får fortsätta arbeta i lugn och ro handlar deras 
utvecklingsarbete i första hand om att hitta bättre lösningar på olika 
problem som uppstår inom ramen för den befintliga förståelsen och 

59



 60

på så sätt fördjupa och nyansera den. När det gäller det senast till-
komna huset är läget ett annat. Enligt uppgifter från skolan är 70% av 
medarbetarna i huset nyanställda och hela verksamheten befinner sig 
under uppbyggnad. Här handlar det istället om att lära känna var-
andras olika förståelser samt att hitta ett sätt att arbeta tillsammans 
och en organisering av det arbetet.  

Som det ser ut när den här rapporten skrivs är arbetsron på skolan 
hotad av beslut som medarbetarna själva inte kan påverka eller råda 
över, vilket försvårar det utvecklingsarbete man tänkt ägna sig åt. 
Kommunens sparbeting och skolledningens förslag att slå samman 
två av husen (för att klara ekonomin) skapar oro och frustration 
bland skolans medarbetare.21 Om förslaget blir verklighet hamnar 
man i ett helt nytt läge och villkoren för den fortsatta utvecklingen på 
två av skolans enheter förändras helt när olika inriktningar (och olika 
förståelser?) ska mötas och på ett eller annat sätt integreras. 

                                                           
21 Enligt dokumentationen av de lärande samtal, februari 2004. 
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Nolaskolan 

Tidsaxel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur.5. Tidsaxel som visar viktiga förändringar på Nolaskolan. 
 
 
 

 
Figur 5. Tidsaxel som visar viktiga förändringar på Nolaskolan. 

 
Det stora antalet intervjuade, som alla jobbat olika länge på skolan, 
gör att det är svårt att få klart för sig riktigt när olika förändringar på 
skolan har ägt rum. Vad som framgår av de tidsaxlar som konstruera-
des i samband med intervjuer med skolans medarbetare är emellertid 
att bildandet av arbetslag på skolan upplevs vara en viktig förändring 
i organisationen. Flera medarbetare har också på sina tidsaxlar marke-
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rat utbildning av arbetslagen och ombyggnation av arbetsrummen för 
att underlätta arbetslagens arbete. Detta förstärker intrycket av att 
arbetslagen upplevs vara särskilt betydelsefulla för skolans utveck-
lingsarbete. 

När det gäller förändringar i elevernas lärmiljö lyfter man framför-
allt fram de steg som tagits mot ett mera ämnesövergripande och 
elevaktivt arbetssätt (t ex projektarbete). En dag i veckan ägnas åt 
sådant arbete. Att mentorskap införts nämns också som en viktig för-
ändring för eleverna.  

Något annat som lyfts fram i tidsaxlarna är de förändringar i sko-
lans ledning som ägt rum under den aktuella tidsperioden. Under de 
senaste 10 åren har man bytt rektor 3 gånger. Dessa byten utgör vik-
tiga hållpunkter på de tidsaxlar som konstrueras i intervjuerna. Ofta 
förs samtalen om skolans utveckling med hänvisning till förändringar 
i skolledningen. Utvecklingsarbetet delas in i före och efter de olika 
rektorerna. Ytterligare en förändring som lyfts fram i tidsaxlarna är 
skolans internationaliseringsprofil.  

 

Mönster 
För att beskriva de mönster som trätt fram i analysen av det insamla-
de materialet på Nolaskolan har följande kategorier skapats:  
 
� Skolledning som initierar, utmanar och uppmuntrar 
� Mötet med eleverna stimulerar till utveckling 
� Omvärldens krav på förändring  
� Konkurrens 
� Arbetslag 
� God ekonomi 
� Kontakter utanför skolan 
 

Skolledning som initierar, utmanar och uppmuntrar 
Skolledningens betydelse för utvecklingen på skolan utgör ett starkt 
mönster i de intervjuer som gjorts med medarbetare på Nolaskolan. 
En analys av de utsagor som handlar om skolledningen visar flera 
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olika sidor av ledarskapet, vilka upplevs betydelsefulla för skolans 
utveckling.  

Skolledningen beskrivs t ex vara viktig när det gäller att initiera ut-
veckling på skolan. Detta kan enligt de olika utsagorna ske på olika 
sätt, antingen genom att skolledningen väcker tankar om och föreslår 
förändringar Skolledning lanserar idéer – intresserade nappar. eller mera 
kraftfullt driver igenom sådana. Skolledningen utövar påtryckning om nya 
idéers genomförande. … Ledningen har tvingat fram förändringsprocessen.  

En annan viktig sida av ledarskapet tycks vara den utmanande. Ge-
nom att ta del och dela med sig till personalen av forskning och ge-
nom att föreslå andra lösningar än de man vanligtvis tillämpar på sko-
lan bidrar skolledningen med andra perspektiv, vilket av några 
medarbetare lyfts fram som betydelsefullt. Ledningen håller sig ajour med 
forskning och delger personalen. … Okonventionella lösningar erbjuds och belyses. 

Att skolledningen är positiv till och uppmuntrar medarbetarna att 
ta egna initiativ till förändringar är också något som framkommer i 
intervjuerna med medarbetarna. Egna idéer bejakas. …Skolledningen posi-
tiv till nya grepp. … Backar upp idéer och är lyhörda. …Tillit till personalen. 
Arbetslagen tillåts att pröva på olika saker.  

Flera av medarbetarna säger även att skolledningen ger det stöd 
och skapar de förutsättningar som krävs för att man ska kunna prova 
sina idéer – samtidigt som det är tillåtet att misslyckas, vilket skapar 
nödvändig trygghet för att man ska våga. Ger tid, resurser för att utveckla 
egna idéer. … Skolledningen skapar möjlighet till projekt, frigör tid till 
samplanering. … Tillåtande stödjande skolledning som tillåter misslyckanden. ... 
Alla har rätt att misslyckas utan att bli uthängda. Detta inger trygghet.  

Utvecklingsinitiativ uppmuntras även med hjälp av lönesättning. 
Det tycks innebära att medarbetare på skolan upplever att det finns 
allt att vinna på att pröva nya vägar. Förändringsbenägenhet är ett 
lönekriterium … Belöningssystem – beröm räcker bara en liten bit. … Samlade 
grepp och egna initiativ för skolutveckling arvoderas. …  Att döma av följan-
de utsaga verkar det även vara så att lönen används för att stimulera 
utveckling inom vissa bestämda områden eller viss inriktning: Interna-
tionalisering är ett lönekriterium. 

Ett stort antal utsagor handlar också om skolledningens engage-
mang i och omsorg om personalen. Skolledningen beskrivs i detta 
sammanhang som lyssnande, intresserad och förstående. Engage-
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manget hos skolledningen förefaller dels handla om medarbetarnas 
personliga välmående, Det finns en välvilja från skolledningen att vi ska må 
bra. … Skolledare som pysslar om oss. dels om det pedagogiska arbetet. 
Genom att göra lektionsbesök visar ledningen intresse för och ger 
medarbetarna respons på deras undervisning. Nyfikenhet på vad som 
händer , intresse för varandra, rektor gör spontana besök. … Skolledning som 
lyssnar och ger respons på lektioner. …Skolledningen har förståelse för 
arbetssituationen. 

Känslan av att ledningen bryr sig tycks ha viss betydelse för hur 
man förhåller sig till de förändringar som ledningen föreslår. En av 
medarbetarna på skolan uttrycker detta på följande sätt: Skolledningen 
vill oss väl och då hänger vi gärna på då de föreslår förändringar. 

De olika sidor av ledarskapet som beskrivits ovan ställs inte emot 
varandra. Inte sällan uttrycks flera olika roller eller egenskaper hos 
skolledningen i en och samma mening: Skolledningen positiv till föränd-
ring – lyssnar, pushar och hjälper till. … Stor frihet i arbetslaget men klara rikt-
linjer om vad som gäller. 

Enligt enkätundersökningen uppfattas rektor i jämförelse med 
rektorer på andra skolor vara särskilt bra på att förmedla sina egna 
intentioner med skolans arbete och att i högre grad ha samtal med 
lärarna om deras lärande om undervisning. 

Mötet med eleverna stimulerar till utveckling 
Vid sidan om de initiativ till förändring som kommer från skolled-
ningen, eller som väcks i samspelet mellan skolledning och medarbe-
tare menar många av de intervjuade medarbetarna att mötet med ele-
verna är en viktig utvecklingsinitierande faktor. Ett stort antal utsagor 
handlar om detta. I mötet mellan lärare och elev synliggörs behovet 
av utveckling. Elevernas behov får styra utvecklingen. … Elevers olikheter 
leder till större flexibilitet i arbetssätten. … Stor kunskapsspridning och motiva-
tion bland eleverna är en utmaning för pedagogerna. … Elevers missnöje över 
dålig samordning. … Läraren kan inte styras helt av betygskriterierna för då 
tappar eleverna intresset. 

Några medarbetare nämner också förändringar i elevunderlaget (p 
g a att skolan rymmer flera program än tidigare) som en förklaring till 
att man utvecklat nya arbetssätt på skolan. Nytt elevunderlag har tvingat 
fram nya arbetssätt. 

64



 65

Andra menar att eleverna – mera generellt – har förändrats så till vida 
att de blivit mera medvetna och ställer större krav på skolans förmåga 
att bidra till meningsfullt lärande än tidigare, vilket tvingar fram ut-
veckling. Ökad medvetenhet hos elever ställer högre krav på pedagogen. 
…Eleverna kräver användbara kunskaper. Eleverna ger tydlig feedback, 
vilket tvingar fram förändring. 

Många talar också om elevernas positiva inställning till att pröva 
nya vägar och menar att eleverna bidrar aktivt till nytänkande genom 
att komma med goda idéer och förslag till förändring. Eleverna är pigga 
på att pröva på nya idéer … Elevinflytande skapar kurser – utveckling … Ele-
verna får komma med idéer till förändring, som lärarna sedan använder. … 
Uppmuntran från eleverna vid utvärdering leder till reflektion ... Positivt gensvar 
från eleverna ...  Eleverna önskar temadagar med olika inriktningar och annan 
elevmedverkan i undervisningen … Elever delaktiga i planering av undervisning. 
… Elever ger den bästa feedbacken. … Elevernas positiva inställning gör det lätt 
och roligt att förändra. 

Eleverna ges överhuvudtaget stort utrymme i de intervjuers som 
gjorts med medarbetare på skolan, liksom mötet och relationen 
mellan elev och lärare, vilka ofta beskrivs i mycket positiva ordalag: 
Respekt mellan lärare och elever … Eleverna vågar komma med idéer … Trygga 
elever … Bra relationer till eleverna … Vi vet allt om eleverna, lätt för eleverna 
att nå oss … Eleverna har stor tilltro till lärarna … Få sociala problem. 

Omvärldens krav på förändring 
Omvärldens krav på förändring tycks utgöra en tredje utvecklingsini-
tierande faktor på skolan. Några medarbetare nämner styrdokumen-
ten: Styrdokument tvingar skolan att utvecklas. … Skolverket initierade 
förändringen Lpf94. Andra hänvisar till förändringar i samhället, vilket 
leder till nya krav på skolan och på de elever som lämnar den: Sam-
hälls- och teknikutvecklingen tvingar fram utvecklingen i skolan … 
Samhällsutvecklingen kräver elever med helhetstänkande, som kan arbeta i team. 

Konkurrens 
Konkurrens är ytterligare en faktor som enligt några av de intervjuade 
medarbetarna på skolan sporrar till förnyelse. Konkurrensen upplevs 
finnas på flera olika nivåer i skolan; mellan individer (som en följd av 
individuell lönesättning) och mellan program och/eller skolor. Indivi-
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duella löner sporrar ... Konkurrensen från andra skolor och program driver fram 
nya idéer … Konkurrens från friskolor gör att man måste skärpa till sig – vi 
måste utvecklas och förnya oss. 

Arbetslag  
Ett stort antal utsagor handlar om arbetslaget. Att döma av det som 
sägs i intervjuerna är dessa viktiga för att de idéer och tankar om ut-
veckling som väcks på olika håll – av skolledningen, i mötet med ele-
verna eller till följd av omvärldens krav – realiseras.  

Utan arbetslagen vore det t ex inte möjligt att utveckla ämnesö-
vergripande arbete. Flera av medarbetarna talar i intervjuerna om 
TINT (total ämnesintegrering), som det viktigast gemensamma ut-
vecklingsområdet på skolan. Hittills har man kunnat realisera idén en 
dag i veckan då schemat är tomt och alla medarbetare i arbetslaget 
står till förfogande för elevernas olika ämnesövergripande projekt.  

Flera medarbetare talar också om betydelsen av den trygghet som 
arbetslaget erbjuder för att man ska våga prova nya idéer i sin egen 
undervisning. Arbetslaget ger trygghet, stabilitet, tillit och gemenskap. 

Det är också i arbetslaget förändringarna i första hand följs upp 
och utvärderas. Det är där man berättar om och reflekterar över hur 
det gick när man prövade något nytt. Man löser problem tillsammans 
och ger varandra råd. Utbyta pedagogiska tankar och erfarenheter. … Råd 
till och från arbetskamrater. … Lösa problem tillsammans. 

Klimatet i arbetslagen beskrivs som tryggt och tillåtande. Att man 
är olika ses som en tillgång snarare än som ett hinder för skolutveck-
ling. Tillåtande klimat i arbetslaget … Balansen framåtsträvare och skeptiker 
viktiga för utvecklingen … Olikheter tillåts … Högt i tak, bra stämning och 
prestigelöst … Vågar berätta om sina misslyckanden … Vågar komma med 
obekväm åsikt. 

Enkätundersökningen visar också att medarbetarna i hög grad 
upplever att man i arbetslaget uppmuntras att dela med sig både av 
sina framgångar som av sina misslyckanden. Medelvärdet är detsam-
ma, 1,8, för alternativen det man har lyckats med och det som inte 
har gått bra, där 1 motsvaras av Instämmer helt och 4 motsvaras av 
Instämmer inte alls. Däremot tycks det finnas en viss diskrepans mel-
lan verkligheten och vad som är önskvärt när det gäller den tid man 
ägnar åt olika frågor i arbetslaget. Det man tycker är viktigast och 
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som man önskar att man ägnade mest tid åt att tala med varandra om 
är pedagogiska frågor. Trots det är det dessa frågor som man upple-
ver får minst utrymme i de samtal som förs i arbetslaget. Det tycks 
med andra ord finnas en önskan hos medarbetarna om en förändring 
när det gäller användandet av tiden i arbetslagen.  

 
Vad talar ni om på era arbetslagsmöten? 

 Nu  Ideal

Elevärenden 1,8 
Pedagogiska frågor 
 

2,0 

Administratva/organisatoriska/ 
ekonomiska frågor 

2,0 Uppdraget, läroplan, skolplan 2,4 

 
Uppdraget, läroplan, skolplan 
 

2,9 Elevärenden  2,7 

Pedagogiska frågor 3,5 
Administrativa/ 
organisatoriska/ekonomiska  
frågor 

3,4 

 
Tabell 2. Medelvärden som visar hur mycket tid Nolaskolans medarbetare 
tycker att olika frågor upptar på arbetslagsmötena och hur man vad man 
uppfattar vara idealt. Medarbetarna har rangordnat de olika alternativen så 
att 1=mest tid, 4=minst tid.  

 
För att underlätta samarbetet i arbetslagen har personalens arbetsrum 
på skolan byggts om. Varje arbetslag har ett eget arbets- och fikarum. 
I några intervjuer lyfts detta fram som betydelsefullt för utvecklings-
arbetet på skolan. Ombyggnad av pedagogiska skäl, ge arbetslagen närhet till 
varandra … Spontana kontakter i arbetslaget, eget fikarum. 

God ekonomi 
Att skolan har en god ekonomi i grunden och att man aktivt arbetar 
för att söka medel för olika projekt är något som ofta återkommer 
och betonas som en viktig förutsättning för skolans utvecklingsarbe-
te. Skolledningen är duktig på att hitta pengar till skolan t ex EU- medel, 
sponsring. 

Eftersom detta upplevs gynna utvecklingsarbetet på skolan har 
man skapat en deltidstjänst med särskilt ansvar för att söka medel, 
vilket lyfts fram i flera av intervjuerna. Skolledningen har anställt en person 
som söker medel utifrån och tipsar om sökvägar. 
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Kontakter utanför skolan 
Kontakter utanför skolan nämns också som viktigt för utvecklingsar-
betet på skolan. Dessa ger inspiration och bidrar till nya perspektiv 
både för lärare och elever på skolan. Att man tar emot besök från och 
har utbyte med andra skolor i Sverige och utomlands är några exempel 
på detta som nämns i intervjuerna, Internationalisering gör att man ser att 
det finns fler sätt att undervisa. … Internationalisering, elevutbyte har lett till 
nytt perspektiv på hur folk lever.  

Andra exempel är lärarkandidater, högskolekurser, forskning. 
Flera medarbetare nämner också betydelsen av att skolan har ett gott 
rykte, vilket man delvis menar att man har tack vare skolans historia 
som ortens Högre allmänna läroverk, delvis tack vare det utvecklings-
arbete man bedriver nu och som uppmuntras på kommunnivå. 
Viktigt att kommunen är positiv till skolan. 
 

Pilotstudien 

Pilotstudien och medarbetarstudien uppvisar väl överensstämmande 
mönster. En skillnad är att medarbetarna i pilotstudien i större ut-
sträckning har lyft fram betydelsen av att skolan förväntas vara utveck-
lingsbenägen. Förväntan att skolan ska vara utvecklingsbenägen. 

Att de medarbetare som deltagit i pilotstudien fokuserar detta 
mera än andra medarbetare på skolan kan möjligen bero på medver-
kan i BUS-projektet, som ju tillkommit för att skolan upplevs vara 
just en utvecklingsbenägen skola.  

Något annat som får större utrymme i pilotstudien är utvecklings-
planer och utvärderingar, vilket knappast alls har nämnts i medarbe-
tarstudien. Utvecklingsplan skrivs utifrån skolans mål. Ledstjärnor i fokus. 
Utvärderas årsvis. … Utvärdering leder till utveckling. … Skolans och lagens 
utvecklingsplaner följs upp regelbundet och utvärderas en gång per år. … Barn 
och utbildningsnämnden kräver utvecklingsplaner och utvärdering. 

En tänkbar förklaring kunde möjligen vara att flera av dem som 
medverkar i projektet har ett större ansvar för att utvärderingar 
genomförs och för att planer upprättas. I pilotstudien ingår t ex 3 av 
skolans 4 rektorer. 
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Sammanfattning 
En stor del av det material som samlats in på Nolaskolan handlar om 
det som medarbetarna på skolan menar stimulerar till och/eller 
tvingar fram utveckling. I detta sammanhang nämns framförallt skol-
ledningen, vilken upplevs både utmanande och stödjande, och mötet 
med eleverna. Men även styrdokumenten, förändringar i samhället 
och konkurrens är sådant som enligt medarbetarna bidrar till behovet 
av utveckling.  

För genomförandet av förändringar nämns framförallt tryggheten 
i arbetslaget och god ekonomi ha betydelse. Några medarbetare näm-
ner även kontakter utanför skolan och betydelsen av att skolan har 
gott rykte och stöd i kommunen. 
 

Diskussion 

Utvecklingsinitierande och utvecklingsbefrämjande faktorer 
Enligt Scherp (2001) är utvecklingsprocessen beroende både av att 
det finns en upplevd nödvändighet av förändring, och av förutsätt-
ningarna för att genomföra förändringar. Man kan i detta samman-
hang skilja mellan utvecklingsinitierande och utvecklingsbefrämjande fak-
torer.  

I det material som samlats in på Nola ges de utvecklingsinitieran-
de faktorerna stort utrymme. ”Utmärkande för dessa är att de skapar 
[eller tydliggör] problem i lärsituationen utifrån det rådande undervis-
ningsmönstret” (ibid. s. 124). Att döma av vad som sägs i intervjuer-
na med medarbetare på Nolaskolan tycks det framförallt vara skol-
ledningen och eleverna som bidar till detta. Ett mindre antal medar-
betare nämner också omvärldens krav på förändring som en sådan 
faktor. Däremot verkar medarbetarna i arbetslagen inte bidra till detta 
i så stor utsträckning, åtminstone inte att döma av det som sagts i 
intervjuerna.  

Arbetslagets funktion är första hand att ge den trygghet och stabi-
litet som krävs för att medarbetarna ska våga och orka förändra sin 
egen undervisning. Arbetslaget är därför att betrakta som en utveck-
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lingsbefrämjande faktor på skolan. Enkätundersökningen stärker del-
vis, men är inte helt överensstämmande med, dessa mönster. En av 
frågorna i enkäten handlar om hur stor betydelse olika faktorer upp-
levs ha för sättet att undervisa. I likhet med de mönster som fram-
kommit via intervjuerna är det framförallt de direkta erfarenheterna i 
klassrummet och samtalen med eleverna som uppges ha stor betydel-
se för hur man undervisar (Se Tabell 3). Annat som, att döma av en-
kätundersökningen, har betydelse är kursplaner och/eller betygskrite-
rier samt samtal med kollegor.  

Resultatet av den kvantitativa och den kvalitativa studien skiljer 
sig därmed något från varandra. I intervjuerna är det betydligt fler 
som talar om skolledningen som en viktig utvecklingsinitierande fak-
tor än om kursplaner och/eller betygskriterier. De senare nämns 
överhuvudtaget inte i intervjuerna. Däremot talar ett mindre antal 
medarbetare om läroplanen. Det är svårt att finna några förklaringar 
till variationen i resultaten. Möjligen beror den på hur frågorna har 
ställts. När medarbetarna ställs inför en öppen fråga om vad som är 
betydelsefullt för utvecklingsprocessen på skolan kommer de delvis 
att tänka på andra saker än när de ska ta ställning till betydelsen av 
olika, i enkäten givna, alternativ.  

Förövrigt kan man konstatera att Nola uppvisar liknande resultat 
som övriga skolor som omfattas av enkätundersökningen när det 
gäller frågan om vad som påverkar sättet att undervisa, med skillna-
den att samtalen med elever upplevs ha något större betydelse på 
Nola, liksom kursplan och/eller betygskriterier.  
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I hur hög grad har följande omständigheter påverkat ditt sätt att arbeta? 

 Nolaskolan Övriga skolor 

mina direkta erfarenheter i klassrummet 3,7 3,7 

att samtala med mina kollegor 3,1 3,1 

att samtala med skolledare 2,2 2,2 

att samtala med eleverna om hur de upplever 
undervisningen 

3,6 3,1 

att läsa ämnesinriktad facklitteratur 2,6 2,5 

att läsa pedagogisk facklitteratur 2,3 2,6 

mina erfarenheter utanför skolan 2,8 2,8 

den interna fortbildningen 2,3 2,3 

kompetensutveckling anordnad av någon utanför 
skolan 

2,5 2,2 

läroplan och/eller skolplan 2,9 3,0 

kursplan och/eller betygskriterier 3,2 2,7 

 
Tabell 3.  Medelvärden som visar hur stor betydelse olika faktorer har för 
sättet att undervisa, där 1=Inte alls och 4= Mycket hög grad.  

 
Resultatet överensstämmer även med tidigare forskning t ex i FILL-
projektet22. 

Utveckling av den egna undervisningen och/eller skolutveckling 
En iakttagelse som medforskarna gjorde i sin analys av skolan är att 
de intervjuade medarbetarna i första hand talar om utveckling som 
utveckling av den egna undervisningen.. I andra hand om den utveckling 
som skett i arbetslaget. Däremot talar man sällan om utvecklingen i 
ett skolperspektiv.  
                                                           
22 Förståelseinriktat ledarskap och lärande. 
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Iakttagelsen är intressant, inte minst ur ett lärande organisationsper-
spektiv och ur ett skolutvecklingsperspektiv. I boken Kompetens att ut-
veckla. Den lärande organisationens utmaningar, analyserar Sarv (1997) be-
greppet lärande organisation genom att jämföra individers lärande 
med organisatoriskt.  

Det kan pågå ett individuellt lärande utan att det sker 
ett organisatoriskt lärande.  Lärande organisationer 
består av lärande individer. Det är individer som lär. 
Men individer befruktar varandras lärande och lär 
även gemensamt i grupper och även i flergruppskon-
stellationer – organisationer. […]. Egentligen är be-
greppet lärande organisation en social självklarhet. 
Det utvecklas gemensamma föreställningar och för-
klaringsmodeller mellan individer som arbetar 
gemensamt – så enkelt är det. Frågan är istället om 
dessa föreställningar och förklaringsmodeller tillåts 
bli föremål för medvetet utvecklingsarbete. Det är 
snarare så man ska se begreppet lärande organisation 
enligt min uppfattning: en organisation som medve-
tet söker bli duktig på kunskapsbildningen i organi-
sationen. (ibid. s. 23f). 

 

Utifrån detta sätt att se på den lärande organisationen är det väsentli-
ga inte summan av allt det lärande som sker bland individer i en or-
ganisation utan det gemensamma lärandet i den.  

Att Nolaskolans medarbetarna inte i första hand fokuserar hela 
skolan när de talar om det utvecklingsarbete de ägnat sig åt under de 
senaste tio åren är kanske inte så konstigt. Med tanke på att skolan är 
stor och att vart och ett av de olika programmen nästan utgör en 
egen enhet på skolan förefaller det naturligt att man talar utifrån ett 
program-/arbetslagsperspektiv. Det som sker i hela skolan kan vara 
svårt att överblicka för den enskilde medarbetaren på en stor skola. 
Det mest intressanta i det här sammanhanget är heller inte hur man 
ska definiera gränserna för en organisation och därmed för det orga-
nisatoriska lärandet, utan relationen mellan individers utveckling av 
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den egna undervisningen och den utveckling som sker till följd av att 
man har dragit gemensamma slutsatser.  

Om medforskarna har rätt i att Nolaskolans utveckling till stor del 
handlar om enskilda lärares utveckling av sin egen undervisning så 
kan det finnas skäl för att förstärka det gemensamma lärandet på sko-
lan och därmed gynna utveckling i hela – eller större delar av – orga-
nisationen.  

Ett sätt att göra detta är att utgå från de gemensamma problem 
och dilemman som lärarna på skolan stöter på i vardagsarbetet och 
tillsammans försöka fördjupa sin förståelse av dessa.23 Med tanke på 
att klimatet i arbetslagen beskrivs som tryggt och tillåtande, liksom att 
olikheter betraktas som en tillgång verkar förutsättningarna för detta 
finnas på skolan. De olika erfarenheter och perspektiv som finns i 
arbetslagen skulle då utgöra en viktig grund för det gemensamma lä-
randet. Att det finns en önskan bland medarbetarna om att i större 
utsträckning använda arbetslagen för pedagogiska frågor har också 
framgått av studien.  

I detta sammanhang kan man fundera över hur ett organisations-
lärande påverkas av det konkurrenstänkande som också finns på sko-
lan, liksom av den individuella lönesättningen. En invändning mot 
konkurrenstänkande och individuell lönesättning är att ”dessa kan 
utgöra incitament för medarbetarna att överdriva sina framgångar 
och dölja sina misslyckanden” (Romhed, 1999, s. 127). ”Eftersom det 
framförallt är misslyckandena som skapar nödvändighet av reflek-
tion” (Scherp, 2003, s. 31) kan detta försämra förutsättningarna för 
ett gemensamt lärande och därmed för en lärande organisation. Med 
tanke på den trygghet som tycks finnas i arbetslagen på skolan, lik-
som att man känner att det är OK att misslyckas och att tala om detta 
i arbetslagen verkar problemet vara på begränsat på skolan. Kanske 
beror det på hur lönekriterierna är utformade? Scherp (2003a) konsta-
terar att individuell lönesättning kan utgöra ett stöd för organisations-
lärande, förutsatt att kriterierna är kopplade till medarbetarnas bidrag 
till det gemensamma lärandet och inte till framgångsrik undervisning.  

                                                           
23 Problembaserad skolutveckling. 
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Identitet och förändring 
Enligt Tillberg (1999) är identitet en central del i de processer som 
allt utvecklingsarbete utgör. Det gäller såväl individers identitet som 
organisationens. Hur man uppfattar sig själv och den organisation 
man är en del i påverkar tolkningen av olika fenomen i och utanför 
skolan, vilka känslor som uppkommer och vad man uppfattar som 
lämpliga handlingar – vad som är gott och rätt.  

I en artikel som ingår i antologin En friare skola. Om styrning och led-
ning av den lokala skolan beskriver Tillberg en skola som till det yttre 
uppvisar flera likheter med Nolaskolan. Skolan som Tillberg beskri-
ver är en äldre skola med en lång tradition av teoretisk inriktning och 
studiemotiverade elever, vilket gett skolan ett gott rykte. De elever 
som går på skolan kommer huvudsakligen från medel- eller högin-
komsttagande familjer och majoriteten av eleverna har föräldrar med 
högre utbildning.  Man sätter på skolan en ära i att eleverna har höga 
betyg och att de är väl rustade för högre studier och de elever som 
kommer till skolan känner sig utvalda och är positiva till skolan, vilket 
sammantaget leder till en positiv spiral.  Utifrån sin studie av skolan 
drar Tillberg slutsatsen att dessa faktorer sammantaget formar en 
identitet som är stabiliserande och som försvårar utveckling. Det är 
som hon säger ”svårt att finna argument för att ändra på en vinnande 
formel” (ibid. s. 126).  

Skolan har under en lång tid haft mycket gott rykte, 
vilket både blir ett kvitto på att skolans dominerande 
identitet är legitim och ett argument mot att ändra i 
framgångsreceptet. Det är ett exempel på hur image, 
d v s föreställningar om externa uppfattningar om 
skolan förstärker identiteten (Dutton & Dukerich, 
1999) (ibid. s. 126). 
 

I sin analys av skolan tycker sig Tillberg emellertid se tecken på hot 
mot skolans identitet i form av förändringar framförallt i elevunderla-
get. ”Heterogeniteten bland eleverna är idag större än förr och många 
menar att eleverna inte är lika ’lätta’ nu som tidigare” (ibid. s. 127). På 
sikt kan detta medföra att skolans identitet rämnar, samtidigt som det 
öppnas möjligheter för utveckling.  
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Parallellen till Nola är tydlig, även om det i det insamlade materialet 
inte finns någonting som tyder på att man upplevt någon allvarlig 
identitetskris på skolan. Att det har skett förändringar i elevunderla-
get och dessa tvingar fram utveckling framgår emellertid tydligt av det 
insamlade materialet. Att skolan inte har drabbats av någon allvarlig 
identitetskris kan säkert bero på att man har förmått ta vara på de 
utmaningar som det förändrade elevunderlaget har medfört och be-
traktat dessa som pedagogiska problem snarare än som elevproblem. 
Följaktligen har skolans identitetsförändring skett gradvis.  

Det som man på Nolaskolan upplever att man behöver utveckla 
för att möta de nya kraven är framförallt undervisning som i större 
utsträckning än tidigare bygger på helheter. Dels är det något som 
man uppfattar att eleverna efterfrågar och som gynnar deras intresse 
och motivation att lära. Dels är det något som man upplever att sam-
hället kräver. Läraren kan inte styras helt av betygskriterierna för då tappar 
eleverna intresset … Eleverna önskar temadagar med olika inriktningar och 
annan elevmedverkan i undervisningen … Samhällsutvecklingen kräver elever 
med helhetstänkande, som kan arbeta i team …  

Försöken med ämnesintegrering lyfts också av lärarna fram som 
den viktigaste genomgripande förändringen i elevernas lärmiljö på 
skolan. Forskning visar att det är svårare att utveckla helheter på stora 
skolor än på mindre och särskilt svårt på högstadie- och gymnasie-
skolor (Hargreaves, 1998). I likhet med Tillberg använder sig Hargre-
aves av begreppet identitet för att förklara vari en del av svårigheterna 
består.  

Ett problem inom högstadie- och gymnasieskolan är enligt Har-
greaves lärarnas starka identifikation med sina ämnen, vilket skapar 
balkanisering24 i skolan. Lärare på hög- och gymnasieskolorna skiljer 
sig från andra lärargrupper (som arbetar med yngre elever) genom att 
i högre grad identifiera sig med sina ämnen. Dessutom har de liten 
erfarenhet av undervisning i andra ämnen och utvecklar ofta en pe-
dagogisk identitet som är starkt teoretiskt eller akademiskt vinklad, 
menar han. 

                                                           
24 D v s ”starka och varaktiga gränser, personlig identifikation med territoriet 
innanför gränserna samt makt- och statusskillnader” (Hargreaves, 1998, s. 248). 
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För att överbrygga problemet med balkanisering krävs det enligt Har-
greaves andra organisationsstrukturer än de som bygger på ämnes-
specialisering. På Nolaskolan tycks man ha tagit ett steg i den rikt-
ningen när man bildade arbetslagen. Vid tiden för intervjuerna före-
faller dessa ha större betydelse för medarbetarnas identitet än ämnet 
eller samhörigheten med andra lärare som undervisar i samma ämne. 
Det är arbetslaget som lyfts fram som viktigt för utvecklingsarbetet 
på skolan. Även om behovet av ett förändrat arbetssätt inte kommer 
från arbetslaget utan har uppstått till följd av krav från eleverna, skol-
ledningen och från samhället, så är det genom arbetslaget som sådana 
förändringar blir möjliga att realisera.  

Genom arbetet med projekt en dag varje vecka skaffar sig både lä-
rare och elever erfarenheter av arbetssätt som tar sin utgångspunkt i 
och bygger på andra strukturer än enskilda ämnens. Om dessa erfa-
renheter tas tillvara och används för ett gemensamt lärande om un-
dervisning, förefaller utsikterna för avbalkanisering och därmed för 
en nya mera flexibel organisationsform på skolan vara goda. 
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Arthur Engbergskolan 

Tidsaxel 

 
Figur 6 . Tidsaxel som visar viktiga förändringar på Arthur Engbergskolan. 

 
På Arthur Engbergskolan talar man om att utvecklingsarbetet började 
för drygt 10 år sedan. Det man syftar på är i första hand en föränd-
ring i undervisningsmönstret, som innebar att man övergick från att 
undervisa klass- och ämnesvis till att organisera elevernas lärande ut-
ifrån ämnesintegrerade arbetsområden (projekt). I samband med för-
ändringen försvann klassindelningen, eftersom en grundtanke var att 
eleverna skulle kunna välja när och i vilken takt de ville arbeta med 
olika teman. Förändringen gällde inledningsvis de äldre eleverna (från 
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år 6 t o m 9), men har senare kommit att få viss genomslagskraft även 
i arbetet med de yngre eleverna på skolan.  

Bland de yttre förändringar som haft betydelse för denna utveck-
ling nämns framförallt den nya läroplanen, Lpo 94 samt att skolan 
fick en ny rektor.  

Ganska nyligen infördes tema som en ny arbetsform på skolan vid 
sidan om projektarbetet. Temaarbetet liknar till stora delar projektar-
betet, men är något mera styrt. I tema arbetar eleverna i fasta, mindre 
åldersheterogena grupper som sätts samman av lärarna. Arbetet är 
också mera styrt vad gäller innehåll och redovisningsform än projek-
ten. Det är framförallt i de senare skolåren (6-9) som man arbetar i 
tema. 

 

Mönster 
Utifrån den analys som gjordes av föreställningskartorna formulera-
des följande kategorier, med vars hjälp vi kan beskriva funna möns-
ter: 
� Tillåtande klimat 
� Vidgade vyer 
� Drivande rektor som ger frihet och uppmuntrar lärande 
� 6-9:ans arbetslag visar vägen? 
 
I det följande beskrivs och illustreras dessa mönster med hjälp av ut-
valda citat. 

Tillåtande klimat 
Samarbetet mellan medarbetarna på skolan får stort utrymme i inter-
vjuerna och beskrivs som tryggt och prestigelöst. Man upplever att 
man tar hjälp av varandra och att det är OK att tala om när man inte 
klarar en situation. En uppfattning som delas av flera tycks vara att 
olikhet är en tillgång. Alla kan tillföra något. Man ser olika på barnen. Man 
kan söka stöd hos varandra och låta prestigen ramla bort. … Vi tar tillvara 
allas kompetens. … Lär av varandra. 
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För att kunna ta tillvara de olika perspektiv som finns i en arbets-
grupp krävs att man känner tillit till, och är trygga med, varandra. 
Klimatet på skolan beskrivs som tillåtande och demokratiskt. Fritt 
fram för idéer. … Tillåtet att tycka. … Ganska öppna möten - ingen ledare.  

Flera medarbetare menar att det finns en grundläggande glädje i 
arbetet tillsammans, även om man i tuffa tider skrattar mindre ofta 
och istället delar på bekymren. Flera lyfter också fram att man hjälps 
åt inom arbetslaget med att gå in för varandra när någon är sjuk.  

Vidgade vyer 
Att fortbildning har en framskjuten roll på skolan framgår av inter-
vjuerna. En del av den kompetensutveckling medarbetarna på skolan 
ägnar sig åt förefaller vara självvald och individuell, annan är gemen-
sam. Formerna för kompetensutveckling och lärande varierar. En del 
sker genom att medarbetarna läser kurser, en del sker i arbetslaget 
med vardagen och vardagsbekymren som utgångspunkt.  2/3 av ar-
betslaget fick fortbildning i konflikthantering. … Man tror man träffat alla sor-
ters ungar genom åren. Men det har man inte! Nu t.ex. måste jag lära mig om 
muslimer. 

Ofta nämns rektor som en viktig initiativtagare och möjliggörare 
av olika insatser kopplade till fortbildning, kompetensutveckling och 
lärande: Rektor stödjer oss i kurser och att man utbildar sig. Det är viktigt att 
förkovra sig i det man brinner för. … Rektor är intresserad av att vi ska lära 
oss […]. … Rektor köper in litteratur. … Rektor har sett till att vi fått besöka 
andra skolor, samarbete, nätverk. … Fortbildning, ofta initierad av rektor. 

Någonting annat som lyfts fram av flera medarbetare är skolans 
många kontakter utanför den egna verksamheten. Det handlar om 
kontakter med skolor både i Sverige och utomlands, kontakter med 
högskola och universitet samt kontakter mellan pedagoger i olika ty-
per av nätverk och projekt. Dessa kontakter, liksom att man både gör 
och tar emot studiebesök är något som flera medarbetare menar är 
betydelsefullt för utvecklingsarbetet på skolan. Det ger nya perspektiv 
och vidgade vyer, samtidigt som mötet med andra innebär att man får 
feedback på det man gör. Intryck, stimulans utanför skolan, studiebesök, 
nätverk, kurser. … Vi får besök och får idéer utifrån. … Positiv feedback inom 
och utanför skolan. 
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Drivande rektor som ger frihet och uppmuntrar lärande 
I intervjuerna beskrivs rektor som en drivande och kraftfull person som 
tar initiativ till, och som skapar förutsättningar för, aktiviteter som 
upplevs betydelsefulla för utvecklingsarbetet på skolan t ex fortbild-
ning, samarbete och samtal. Gynnat utvecklingen av skolan genom fortbild-
ning, samarbete och samtal. 

Den bild som träder fram i materialet är att rektor uppmuntrar 
och skapar möjlighet att delta i aktiviteter som syftar till utveckling, 
utan att för den skull kräva att medarbetarna deltar i varje tänkbart 
projekt. Bollar projekt och idéer utan att vara krävande. 

Av intervjuerna framgår också att rektor finns med i arbetslaget och 
själv deltar aktivt i skolans problemlösnings- och utvecklingsarbete, 
även det som handlar om det direkta arbetet med eleverna. Hon be-
skrivs som en lyhörd och lyssnande pedagogisk ledare, som finns till 
hands och som man kan vända sig till för att få stöd i arbetet. Hon är 
en väldigt stor del av det här arbetssättet. … Hennes dörr är alltid öppen och hon 
finns här. Ett direkt stöd när något händer. 

Ett par utsagor tyder emellertid på att det har skett en förändring 
på senare tid, som inneburit att rektor fått en mera administrativ roll 
än tidigare och inte finns tillgänglig så mycket som man skulle önska. 
Hon har mer och mer administrativt, hon måste få svårt att sätta sig in i verk-
samheten. Jag önskar att hon var med mer. … Saknar pedagogisk ledning då 
rektor är borta mycket. Vill ha mer handledning – i diskussioner kring barnen 
och föräldrar. 

Samtidigt som rektor beskrivs som en drivande person tycks 
medarbetare på skolan uppleva att de har egen frihet och rektors för-
troende och stöd. Ger mycket frihet. Litar på det vi gör och det vi ska. … 
Rektor ser oss som kompetenta…. Rektor lämnar stort ansvar och utrymme 
[…]  Stor frihet i arbetssättets utformning genom delegerat ansvar samt medver-
kan i beslut. … Hejar på, uppmuntrar, söker vägar så att vi kan förverkliga det 
vi vill göra. 

6-9:ans arbetslag visar vägen?  
En iakttagelse som gjordes av analysgruppen är att ett av de två ar-
betslagen på skolan, det som arbetar med 6-9:an, ger en bild av sko-
lan och dess utveckling som är mera sammanhängande och enhetlig 
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än den bild som K-5:ans arbetslag ger, vilken av analysgruppen istäl-
let upplevs mera fragmentarisk.   

I de lärande samtal som fördes på skolan med utgångspunkt i re-
sultatet försökte man tillsammans begripa sig på hur det kommer sig 
att det ena arbetslaget gett en mera samstämmig och enhetlig bild av 
sitt utvecklingsarbete. En möjlig förklaring menade man vara att alla i 
6-9-ans arbetslag slutar vid samma tidpunkt på dagen, vilket ger ar-
betslaget möjlighet att träffas varje eftermiddag för reflektion och 
gemensamt arbete. Genom dessa regelbundna träffar utvecklas kan-
ske en gemensam förståelse och ett gemensamt språk? De lärande 
samtal som fördes på skolan bidrog till att man nu funderar över hur 
man framöver kan stödja K-5 i deras utvecklingsarbete. Ett förslag 
som lyftes fram är att arbetslaget delas. Genom att vara ett mindre 
antal personer i arbetslaget tror man att man lättare skulle kunna hitta 
tid för samtal och att kommunikation och gemensam reflektion skulle 
underlättas. Dessutom skulle det falla sig naturligt att dela arbetslaget 
på det sättet eftersom de elever man arbetar med är delade i två 
grupper (2-3or och 4-5or), åtminstone i dagsläget. Om samarbetet 
mellan de som arbetar med samma barn får större utrymme blir det 
kanske lättare och känns mera angeläget att gemensamt arbeta för att 
hitta goda lösningar för dessa barn. Samtidigt försvåras arbetet med 
den röda tråden, den gemensamma förståelsen och det gemensamma 
lärandet på hela skolan om man inte också skapar förutsättningar att 
mötas mellan arbetslagen. Det gäller alltså att värna om båda dessa 
forum.  

En annan möjlig förklaring, till att 6-9:ans arbetslag ger en mera 
enhetlig och sammanhängande bild av sitt utvecklingsarbete skulle 
kunna vara att man i 6-9:ans arbetslag har haft längre tid på sig att 
utveckla en gemensam förståelse/gemensamt synsätt, eftersom det 
var där förändringarna startade. Att det var i detta arbetslag som initi-
ativet till det förändrade arbetssättet togs kan ha betydelse, liksom att 
det sprungit fram ur ett upplevt problem och behov av förändring 
bland dessa lärare. För de medarbetare som arbetar med de yngre 
barnen på skolan har kanske utvecklingsarbetet mera handlat om att 
anpassa sig till 6-9:an, vilka man uppfattat legat steget före, för att 
skapa en röd tråd i elevernas skolgång? Även om man upplevt ut-
vecklingen både angelägen och eftersträvansvärd och inte som nå-
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gonting man tvingats till, så blir arbetet kanske annorlunda när för-
ändringarna inte från början vuxit fram ur de egna lärdomarna. Även 
om man på senare år har arbetat för att få hela skolans och barnom-
sorgens personal att delta på samma villkor i skolans gemensamma 
utvecklingsarbete och i ett gemensamt lärande är det kanske fortfa-
rande så att skolans val av arbetssätt vilar på lärdomar som i huvud-
sak 6-9:ans arbetslag har dragit? 

 

Sammanfattning 
Kulturen på skolan präglas av en kombination av öppenhet och när-
het. Öppenheten består i att skolan tar emot besök och besöker andra 
skolor, att man aktivt skapar nya kontakter och att fortbildning ges 
stort utrymme. Sammantaget ger detta ett städigt flöde av nya infalls-
vinklar och perspektiv som man sedan tar till vara på skolan genom 
att tillsammans reflektera över och samtala om. Lärandet är inte bara 
en personlig angelägenhet utan man tänker, försöker förstå och hitta 
lösningar tillsammans. Närheten består i att man på skolan har lyckats 
skapa ett klimat som präglas av trygghet, informalitet och en känsla 
av att det är högt i tak som gör att medarbetare vågar dela med sig 
både av sina misslyckanden och av sina lyckanden.  
Ett förhållandevis stort antal utsagor handlar också om rektor, vilket 
tyder på att rektor upplevs ha stor betydelse när det gäller att stödja 
utvecklingsprocessen på skolan. Hon beskrivs som drivande samti-
digt som hon upplevs ge stor frihet till och ha förtroende för perso-
nalen.  

Sammantaget varierar sättet att beskriva utvecklingen på skolan i 
de två arbetslagen på så sätt den bild som det ena arbetslaget ger 
framstår som mera sammanhängande och enhetlig än den andra. 
 

Diskussion 
Forskning (Scherp, 2003) visar att det som i första hand initierar och 
motiverar medarbetare i skolan att engagera sig i utvecklingsarbete är 
de problem och dilemman de stöter på i sitt dagliga arbete med 
barns/ungdomars lärande och utveckling. Utifrån ett lärarperspektiv 
uppstår t ex problem när ”arbetssätt som tidigare tillämpats med 
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framgång inte längre ger de resultat man, utifrån sina tidigare samlade 
erfarenheter, har anledning att förvänta sig”. (Scherp, 2003, s. 11) 
Problem kan också ha sin grund i ett glapp mellan verkligheten – det 
som är – och en vision om hur det kunde, eller borde, vara d v s vad 
man vill åstadkomma. Upplevelsen av att någonting inte är som man 
önskar att det var skapar ett behov av förändring som motiverar att 
man söker hitta en lösning på problemet. Det här sättet att se på 
skolutveckling har stöd i kommunikativ handlingsteori och reflek-
tionsforskning som företräds av t ex Habermas, Dewey och Schön. 

Alexandersson har i följande citat fångat det centrala i Deweys 
tankar om den drivkraft som upplevelsen av ett problem skapar: 

Reflekterandet börjar med en problemupplevelse i 
en direkt erfaren situation som kännetecknas av osä-
kerhet […]. Dewey exemplifierar med att när man 
kommer fram till en flod och upptäcker att den bro 
som man brukar använda har försvunnit, ställs man 
inför ett problem: Hur skall man ta sig över floden? 
Vilka handlingar fordras? Den upplevda osäkerheten 
leder till en inre diskussion, vilket medför ett sökande 
efter mening. Det som upplevs som olöst, som en 
svårighet eller som en osäkerhet i tillvaron vill vi ofta 
skänka klarhet, skapa säkerhet och harmoni kring. 
Det är denna strävan som utgör själva grunden och 
som sedan fungerar som en vägvisare för reflek-
tionsprocessen (Alexanderrson, 1999, s. 36).  

 
Skolutveckling kan enligt Scherp (2001, 2002, 2003) och Hameyer 
beskrivas som en problemlösningsprocess och inbegriper som sådan 
flera faser, i vilka de tidigare erfarenheterna liksom ett förståelseför-
djupande arbete – lärande – utgör viktiga komponenter. Erfarenheter 
av utvecklingsarbete i ett PBS-perspektiv25 visar att intresset för att 
delta och engagera sig i sådant arbete ökar om det utgår från ett upp-
levt angeläget problem.  

                                                           
25 Problembaserad skolutveckling. 
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I de intervjuer och den analys som medforskande medarbetare gjort 
beträffande utvecklingen på Arthur Engbergskolan är problem inte 
något som lyfts fram eller betonas särskilt starkt.  

De samtal som den operativt ansvariga för projektet haft 26 med en 
medarbetare på skolan och med skolans rektor under ett besök på 
skolan ger emellertid ett annat mönster. I dessa samtal fanns en tydlig 
koppling mellan problem och förändring. Den bild som växte fram 
skulle kunna beskrivas med hjälp av följande figur: 

 
 

Figur 7. Kurvan visar förändringar i upplevelsen av motgång och framgång 
kopplat till förändringar på Arthur Engbergskolan.  

 
De förändringar som nämns är, i likhet med dem som lyfts fram i 
resultatredovisningen: 1) Övergången från klass- och ämnesundervis-
ning till ålders- och ämnesintegrerat arbete i olika projekt, 2) Olika 
sätt att organisera elevgrupper och 3) Införandet av temaarbete paral-
lellt med projekten.  

I de samtal jag har haft har det framkommit att var och en av des-
sa förändringar föregåtts av ett problem, eller en kris. När läraren be-
skriver skolan i slutet av 80-talet beskriver han en skola som fungerade 
                                                           
26 Katina Thelin, Karlstads universitet 
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dåligt. Undervisningen var traditionell och eleverna omotiverade. En-
dast en lärare hade en tjänst på skolan. Övriga kom från en annan 
skola i kommunen och rev av några lektioner. Engagemanget i sko-
lan, liksom viljan att ta tag i problemen och utveckla skolan, var litet 
bland dessa lärare. Till slut fick man emellertid nog och insåg att nå-
got måste göras. I samband med en studiedag väcktes tankarna om 
ett förändrat arbetssätt. Enligt denna lärare var det så det började. Lä-
roplanen och den nya rektorn förstärkte och utgjorde ett stöd i för-
ändringsarbetet. Till en början ägnades mycket tid till att komma 
samman inom arbetslaget, till att hitta formerna för ett nytt arbetssätt 
och till att förklara och motivera förändringen för såväl elever som 
föräldrar. Responsen blev positiv och man upplevde att det skedde 
en utveckling och förbättring av kvaliteten i elevernas lärande och 
utveckling. Under de kommande 10 åren gjordes mindre förändringar 
och justeringar (bl. a sättet att gruppera elever) inom ramen för den 
pedagogiska idé som utvecklats på skolan. Under den här perioden 
uppmärksammades skolan både av Skolverket, som ställde sig positi-
va till de förändringar man gjort, och av andra skolor runt om i landet 
som kom för att besöka skolan. Mot slutet av 90-talet upplevde man 
att någonting hände. Eleverna upplevdes igen som mindre motiverade för 
arbetet i skolan och lämnade ifrån sig sämre jobb. Dessutom ifrågasattes 
skolans arbetssätt av allt flera föräldrar. Krisen utlöste ett behov av 
att på nytt reflektera över och ompröva arbetssättet. Behovet av för-
ändring ledde så småningom till att man införde temaarbete, som en-
ligt medarbetare på skolan bygger på samma grundtanke som projek-
ten gjort men i en lite annan form. Till skillnad från projektarbetena 
som var mera individuellt och friare i sina upplägg bygger temaarbetet 
på lärande i mindre, fasta grupper vilka är mera styrda och närmare 
knutna till en vuxen.  

Den bild som skisserats ovan och som bygger på en lärares förstå-
else av utvecklingen på skolan (men som i stora drag liknar den som 
skolans rektor ger) skänker stöd åt den forskning som ligger till grund 
för ett problembaserat perspektiv på skolutveckling. Samtidigt avvi-
ker bilden från de mönster som medforskande medarbetare funnit 
genom sina intervjuer med skolans medarbetare. I det insamlade ma-
terialet lyser problemen med sin frånvaro. Problem eller dilemman 
nämns knappast alls av medarbetarna när de ombeds beskriva vad 
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som bidragit till skolans utvecklingsprocess, utom i enstaka utsagor 
som t ex Lyfter upp problem i ljuset. Hur kommer det sig?  

Man kan tänka sig flera tänkbara förklaringar. En sådan är att jag i 
de samtal jag deltog i under mina besök på skolan ställde andra frågor 
än medforskande medarbetare gjorde i sina intervjuer. Den förståelse 
jag har av skolutveckling som problembaserad kan ha bidragit till att 
jag uppmärksammat andra saker och valt att med hjälp av följdfrågor 
fördjupa andra aspekter än vad medforskande medarbetare gjort.  

En annan möjlig förklaring är att hela projektets inriktning på ut-
vecklingsbenägna skolor har bidragit till att medarbetare varit minde 
benägna att fokusera problem i intervjuerna. 

En tredje möjlighet är förstås att den lärare som jag pratade med, 
och skolans rektor, har en annan förståelse av vad det är som har 
hänt på skolan än övriga medarbetare har. 

Intressant i sammanhanget är att den lärare jag talade med är en 
lärare som av flera av sina kollegor uppges vara en motor i skolans 
utvecklingsarbete och en av dem som har varit med från början. Ef-
tersom han arbetar i 6-9:an är det rimligt att dra slutsatsen att hans 
bild av skolans utveckling i första hand är en bild av utvecklingsarbe-
tet i just 6-9:an. Dessa faktorer förstärker intrycket av att skolans ut-
veckling vägletts av det behov av förändring som 6-9:ans arbetslag 
upplevt och de lärdomar medarbetare i detta arbetslag dragit genom 
att engagera sig i en utvecklingsprocess, vars syfte varit att hitta lös-
ningar på det som man funnit vara angelägna problem där.  
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 Treälven  

Tidsaxel 

 
Figur 8 . Tidsaxel som visar viktiga förändringar på Treälvens skola. 
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Av tidsaxlarna framgår att Lpo 94 och ett kommunalt beslut om att 
utveckla Treälvens skola till en 1-9-skola utgjorde startskottet för en 
rad förändringar både av organisatorisk och pedagogisk karaktär. Ge-
nom att dela in elever och personal i tre spår, bildades grunden för 3 
arbetslag. Inom arbetslagen skulle medarbetarna gemensamt ansvara 
för en grupp elevers hela grundskoletid.  

När arbetslagen fick egna arbetsrum kom medarbetarna att mötas 
dagligen. Tillsammans med schemalagda arbetslagsträffar (husmö-
ten/spårmöten) varje vecka förstärkte detta samarbetet inom respek-
tive arbetslag. De olika arbetslagen kom att utveckla olika undervis-
ningsmönster och delvis olika språk. Förändringarna i elevernas lär-
miljö beskrivs i termer av åldersblandad undervisning, tema, under-
visning baserad på samarbetsinlärning och gensvarsgrupper, block-
läsning, periodläsning, kunskapsområden och basgrupper.  

Utöver de organisatoriska förändringar som kommunens beslut 
att utveckla en 1-9-skola medförde, nämns tillsättningen av en ny rek-
tor och en förändrad ledningsstruktur, med utvecklingsledare, led-
ningsgrupp och utvecklingsgrupper, som betydelsefulla faktorer i sko-
lans utvecklingsprocess. 
 

Mönster 
Utifrån den analys som gjordes av det insamlade materialet formule-
rades följande kategorier, med vars hjälp vi kan beskriva funna möns-
ter: 
� Platt organisation 
� Samarbete och samtal 
� Man vågar pröva 
� Lärandeorienterad och utmanande skolledning 
� Målmedveten rekrytering? 

Platt organisation 
Skolans organisation beskrivs som icke-hierarkisk. Begrepp som del-
aktighet och platt organisation är återkommande i materialet och något 
som flera av medarbetarna menar har stor betydelse för skolans ut-
vecklingsarbete.  
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Det utvecklingsarbete som bedrivs på skolan upplevs vara förankrat 
hos personalen och inte toppstyrt. I lärande samtal på skolan beskriver 
medarbetarna sig som ansvarsbärare för skolutvecklingen. Det vi gör 
kommer från oss själva.…Tankar från lärare tas tillvara. …Tillåtande organi-
sation. ... Stor frihet att utforma verksamheten. 

Dessa mönster har stöd även i enkätundersökningen. Medelvärdet 
när det gäller påståendet Jag har stora möjligheter att påverka de frå-
gor som jag tycker är viktiga är 1,7 (där 1=Instämmer helt och 
4=Instämmer inte alls). Detta kan jämföras med siffran 2,0, som ut-
gör medelvärdet för övriga skolor som deltagit i underökningen. 

Samarbete och samtal 
Som viktiga delar i en platt organisation nämns samarbete och samtal. 
Arbetslaget utgör en viktig arena för detta. I arbetslaget sker ofta de 
samtal som föregår en förändring och där fattas besluten som möjlig-
gör dem. Alla i arbetslaget arbetar med samma elever och man lär av varandra. 
… Arbetslag betyder mycket för att förändra ett arbetssätt. Schemaläggning, stöd 
för elever, skapar flexibilitet i arbetet med elever genom att man arbetar tillsam-
mans och överlappar varandra. 

Samtalet tycks ha en framskjuten roll på skolan, både i arbetet 
med eleverna och i personalgruppen. Både elever och personal på 
skolan deltar varje vecka i ett stort antal möten och samtal. Samtalsti-
den är schemalagd och man skiljer mellan informationsmöten och 
andra samtal t ex pedagogiska samtal. Man har t ex arbetslagsträffar, 
spårträffar, planeringsmöten, morgonsamlingar, mentorsgrupper, 
elevvårdsteam och klasstödjarträffar. Mötesfrekvens. Stommen i att uppnå 
ett fungerande arbetslagsarbete. 

Genom att använda datorbaserade kommunikationssystem som 
Z-on-line och First Class menar några medarbetare att man har effek-
tiviserat informationshanteringen, vilket skapar utrymme att samtala 
om annat när man möts. Man blir delaktig genom att få snabb, säker och 
frekvent information och det finns alltid möjligheter till reflektion. 

Tilltron till samarbete och samtal som grund för lärande och ut-
veckling kommer också till synes i undervisningen, där gruppaktivite-
ter har en central roll (gensvarsgrupp, basgrupp, mentorsgrupp) Gen-
svarsgrupper. Klassen delas in i smågrupper. I varje grupp för elever diskussioner 
med varandra om hur man ska lösa olika problemsituationer.  och i den teo-
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ri/metod som medarbetarna lutar sig mot i valet av arbetssätt (Sam-
arbetsinlärning, Cooperative learning, PBL). 

Att sättet att organisera elevernas lärmiljö (åldersintegrering och 
blockläsning) främjar utvecklingsarbetet på skolan är också något 
som lyfts fram av flera medarbetare.  Kommunikation och samarbete 
kring gemensamma elever och gemensamma mål bidrar enligt dessa 
medarbetare till större förståelse av och ansvar för helheten i elevens 
lärande.  

Man vågar prova 
Av intervjuerna framgår att skolans medarbetare har en bild av sin 
skola som väldigt förändringsbenägen. Man beskriver den som en 
skola där det hela tiden är något på gång. Detta är en bild som man upp-
fattar lever även utanför skolan i form av rykten som säger att på den 
skolan – där vågar man prova saker.  

Genom att göra studiebesök och genom att läsa litteratur kommer 
skolans medarbetare i kontakt med olika sätt att tänka och göra. Besök 
på Sandögymnasiet och litteraturen om PBL. 

Av intervjuerna framgår att det finns en allmänt utbredd uppfatt-
ning att personalen på skolan är öppen för nya idéer och vågar prova 
nya vägar. Detta mönster återkommer i den enkätundersökning som 
gjordes. 97% av medarbetarna instämmer helt eller delvis i påståendet 
att det finns en anda på skolan som uppmuntrar variation i upplägget 
av undervisningen. (Motsvarande siffra för övriga skolor som med-
verkat i undersökningen är 83%).  

Samtidigt som man på skolan tycks uppmuntra variation, verkar 
det emellertid som om man upplever sig vara mindre oense om hur 
man bör undervisa än på andra skolor (Tabell 4. ) 
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På vår skola råder mycket olika uppfattningar om hur man bör undervisa 
 

 Treälvens skola Övriga skolor 

Instämmer helt 0% 14% 

Instämmer delvis 48% 49% 

Instämmer nog inte 29% 25% 

Instämmer inte alls 23% 12% 

Totalt 100% 100% 

 
Tabell 4. Relativ svarsfördelning som visar hur medarbetarna instämmer i 
påståendet: På vår skola råder mycket olika uppfattningar om hur man bör 
undervisa.   

 
Möjligen tyder detta på att variationen i sättet att undervisa ligger till 
grund för ett gemensamt lärande på skolan om hur man bäst bidrar 
till undervisning och lärande. 

Som förklaring till att man vågar prova sig fram på skolan nämns 
mod, men också tryggheten i personalgruppen som innebär att man 
vågar ge sig ut på okänd mark med risk för att misslyckas samt skol-
ledningen som uppmuntrar och ger sitt stöd till den som vill prova 
något. Vågar prova, inte farligt att misslyckas … Prova nya idéer, positiv feed-
back från skolledningen. … Rektorn älskar att pröva grejor. 

Det är svårt att i det insamlade materialet urskilja enskilda faktorer 
som kan sägas förklara skolans förändringsbenägenhet. Det verkar 
snarast handla om en anda eller en kultur som utvecklats och som 
odlas och uppmuntras på skolan. I det lärande samtal som fördes i en 
av grupperna konstaterar man att skolan inte styrs av traditioner. I 
stället menar man att det är läroplanen och forskning som styr arbetet i 
skolan.  

Lärandeorienterad och utmanande skolledning 
Skolledningens betydelse för skolans utveckling utgör ett annat tydligt 
mönster. I intervjuerna med medarbetare på skolan beskrivs ledning-
en som stark, drivande, stödjande och uppmuntrande.  
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I de lärande samtal som fördes på skolan problematiserades begrep-
pen ledning och stark vilka man menade kunde förstås på olika sätt. 
Ledningen kan syfta på rektor, eller på ledningsgruppen i vilken också 
skolans utvecklingsledare ingår. Merparten av utsagorna verkar emel-
lertid handla om rektors roll, ett mindre antal om utvecklingsledarna. 

När det gäller ordet stark skiljde man mellan en chef och en processle-
dare, där chefen är den som ger direktiv och ser till att de efterföljs, 
medan ett processinriktat ledarskap handlar om att uppmuntra och 
stödja liksom att själv delta i ett gemensamt utvecklingsarbete som 
kommer inifrån/underifrån. I det här fallet tycks skolans rektor re-
presentera den senare av dessa två ledartyper. Rektor är jätteviktig, helt 
suverän. Hon är duktig att ställa frågor som hjälper oss framåt, tar sig alltid tid. 
Inget kommer från henne utan allt kommer från oss och det är tillåtet. Hon är en  
central kugge, vi behöver henne och hon behöver oss. … Vi fungerar bra som 
arbetslag eftersom vi har en bra rektor som känner förtroende för oss samt att vår 
rektor känner att hon kan fungera och förändra då vi stöttar henne, ömsesidigt 
givande och tagande. … Både chefen och arbetslaget kommer med idéer. 

En analys av kvantitativ data med avseende på rektors roll förstär-
ker dessa mönster ytterligare. Av Tabell 5 framgår att skolan skiljer 
sig från övriga skolor som deltagit i undersökningen när det gäller 
flera dimensioner av ledarskapet. Medarbetarna upplever t ex i högre 
grad att rektor är intresserad av det pedagogiska arbetet på skolan och 
av deras syn på uppdraget samt har tillit till deras bedömning av vad 
som är lämpligt i olika undervisningssituationer. Tabellen visar också 
att rektor ofta framhåller och samtalar om uppdraget och om visioner, att 
hon är intresserad av medarbetarnas förståelse och samtidigt tydlig 
med att klargöra den egna förståelsen. Medarbetarna uppfattar också i 
större utsträckning än vad som gäller för övriga skolor att rektor har 
påverkat den egna synen på uppdraget, liksom att hon bidragit till läran-
de genom att samtala med lärarna om undervisning och lärande och 
genom att ta till vara och systematisera vardagsarbetet.  
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Rektor 

Treälvens 
skola 

Övriga 
skolor 

är intresserad av hur vi lärare vill arbeta för att hjälpa 
barnen och ungdomarna att lära. 

3,8 3,3 

förlitar sig på lärarnas bedömning av vad som är lämpligt 
i olika undervisningssituationer. 

3,8 3,6 

är bra på att förmedla sin egna intentioner med skolans 
arbete. 

3,6 3,0 

är öppen för påverkan vad gäller skolans pedagogiska 
arbete. 

3,7 3,4 

är intresserad av hur vi lärare ser på skolans uppdrag. 3,7 3,4 

har påverkat min syn på mitt uppdrag som lärare. 3,0 2,4 

deltar aktivt i diskussioner som rör pedagogiska visioner. 3,4 3,0 

framhåller ofta skolans uppdrag t ex genom att samtala 
om läroplanen och/eller skolplanen. 3,6 3,0 

framför argument i pedagogiska frågor även om de är av 
ifrågasättande karaktär. 

3,3 2,9 

bidrar till att vårt lärande utifrån vardagsarbetet tas till 
vara och systematiseras 

3,3 2,7 

har samtal med oss lärare om vårt eget lärande om un-
dervisning och lärande. 

3,6 2,8 

 
Tabell 5.  Medelvärden som visar hur medarbetare anser att olika påståen-
den som rör rektor på den egna skolan stämmer överens med den egna 
uppfattningen, där 1=Instämmer inte alls och 4=Instämmer helt. 

 
Genom att föra samman de frågor i enkäten som på olika sätt berör 
ledarskapet kan man få fram olika typer av ledarskap. En sådan analys 
visar att skolans ledarskap i högre grad än genomsnittet uppvisar 
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tecken på att vara lärandeorienterat (3,5 jämfört med 3,0) och utmanande 
(3,5 jämfört med 3,2).27  

Skolans relationer till omvärlden (kommunen, andra skolor och 
föräldrar) beskrivs inte på något entydigt sätt. Däremot tycks man i 
större utsträckning ha en gemensam förståelse av rektors förhåll-
ningssätt till den. Den bild som växer fram är att rektor står upp för 
och tror på sin skola och sina medarbetares insatser i den. Hon be-
skrivs som en person som inte för ner verksamhetsförvaltningen piska, som 
vågar strunta i faktorer utanför skolan och som förlitar sig till och ger stöd 
åt det utvecklingsarbete som växer fram inom organisationen.  

Flera medarbetare lyfter också fram den utvecklingspedagog från 
Mitthögskolan som sedan en tid haft viss tjänst på skolan och som 
upplevs inspirera det pedagogiska utvecklingsarbetet på skolan. 

I ledningsgruppen ingår, förutom rektor och utvecklingspedago-
gen från Mitthögskolan ett antal utvecklingsledare på skolan (en i var-
je arbetslag). Dessa beskrivs som länken mellan rektor och arbetslaget. De-
ras uppgift i organisationen framstår som mera oklar än rektors och 
uppfattningarna om deras roll och betydelse går oftare isär. Några 
medarbetare lyfter fram värdet av att de finns på nära håll. Jag blir lyss-
nad på, får respons, känns att jag finns. Nära till utveckingsledarna. 

Någon menar också att utvecklingsledarnas arbete innebär en av-
lastning av rektors arbete som annars skulle bli orimligt. Samtidigt 
medför prioriteringen att resurser försvinner från arbetet med elever-
na och från arbetslaget, vilket man upplever som baksidan av den 
satsning man gjort.  Ett annat problem som nämns är att kommuni-
kationen ibland försämras när utvecklingsledaren i andra hand ska för-
medla något som kommer från rektor.  

Målmedveten rekrytering? 
I lärande samtal på skolan framkommer att skolan har rykte om sig 
att rekrytera proffs. I intervjuerna anger också flera medarbetare målmed-
veten rekrytering som en viktig faktor för skolans utveckling. En av 
medarbetarna förklarar vad man på skolan menar med målmedveten 
rekrytering på följande sätt: Målmedveten rekrytering. Det innebär att man i 

                                                           
27

 Dessa olika typer av ledarskap beskrivs närmare på s. under rubriken: Rektor leder 
organisationen inifrån. 
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möjligaste mån hittar personer som liknar de s.k. motorerna, dvs. personer som 
delar skolans visioner och håller fast vid dem och dessutom törs bryta mönster. 

I de lärande samtal man hade på skolan funderade man över hu-
ruvida sådan rekrytering verkligen tillämpas eller om det kanske sna-
rare är något man önskar att man kunde göra. Några medarbetare 
hävdade att det fanns en idé om och en ambition på skolan att rekry-
tera medarbetare som delar den pedagogiska idé, eller vision, som 
man menar att skolans arbete vilar på, men att det i praktiken inte 
fungerar så. Det är inte alltid man kan välja personal på det sättet. 
Antalet sökande och de sökandes behörighet begränsar möjligheten 
att göra val med hänsyn till den sökandes syn på lärande och/eller 
vision.  

När man talade om skolans rekrytering framkom också att nyan-
ställda lärare ibland upplevt att de vid anställningen fått en bild av 
skolan som de sedan inte känt igen sig i. 

 

Pilotstudien 
Pilotstudien uppvisar inga andra mönster än medarbetarstudien, utan 
förstärker snarare de mönster som framkommit och som redovisats 
ovan. 
 

Sammanfattning 
Samarbetskultur och Förändringskultur är två begrepp som kanske kan 
sammanfatta den bild av Treälvens skola som växer fram i de möns-
ter som beskrivits ovan. Att man prioriterar och lägger ner tid på 
samarbete och samtal framgår av det insamlade materialet, liksom att 
man identifierar sig som en skola fri från tung last, i form av traditio-
ner och yttre krav, som hindrar skolan att söka nya vägar. Att skol-
ledningen uppmuntrar nytänkande och visst risktagande samt hyser 
tilltro till medarbetarnas professionalism förefaller ha stor betydelse 
för klimatet och för andan på skolan.   

Intervjuerna och enkätundersökningen uppvisar med varandra väl 
överensstämmande mönster. Sammantaget ger det insamlade materia-
let intrycket att det finns en viss samsyn bland lärarna, framförallt 
inom de olika spåren, och att man upplever att man har stöd av var-
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andra. Den som utmanar lärarna är framförallt rektor/skolledningen. 
Detta sker genom att skolledningen framhåller och samtalar om det 
uppdrag som styrdokumenten uttrycker, aktivt deltar i diskussioner 
som rör pedagogiska visioner samt framför argument i pedagogiska 
frågor, även av ifrågasättande karaktär. Att det förefaller finnas ett 
stort förtroende för skolledningen (94% av medarbetarna har svarat 
att de instämmer helt eller delvis i påståendet att de har stort förtro-
ende för skolledningens sätt att utföra sitt arbete) har sannolikt bety-
delse för att medarbetarna låter sig utmanas.  

Att förändringstakten ibland blir alltför hög framgår emellertid 
också av materialet. I de lärande samtal som förs på skolan drar man 
slutsatsen att det finns en risk att medarbetare bränner ut sig och att 
kvaliteten i arbetet med elevernas lärande och utveckling hotas om 
man inte drar ner tempot och tar mera tid till att utvärdera de insatser 
som görs.  

 

Diskussion 
Treälvens skola förefaller uppfylla flera för den lärande organisatio-
nen kännetecknande drag. Ett sådant är den anda som karaktäriseras 
av att man vågar prova nya saker. Genom att experimentera och pro-
va olika organisations- och/eller arbetsformer skapar man en varia-
tion som kan användas som underlag för lärande. Den samtals– och 
samarbetskultur som finns på skolan kan dessutom antas underlätta 
ett gemensamt lärande på skolan, vilket också är ett kriterium för en 
lärande organisation.  

Samtidigt finns det en risk att det i en sådan kultur är förändring-
en, snarare än lärandet som hamnar i fokus – att förändring blir ett 
självändamål. Eller att förändringarna avlöser varandra i sådan snabb 
takt att lärande uteblir. I värsta fall kan förändring också bli lösningen 
på varje problem och istället för att vara följden av ett förståelseför-
djupande arbete, ersätta ett sådant. Man hamnar i vad som ibland har 
kallats för nytt-nytt-karusellen.  

I det insamlade materialet finns utsagor som pekar i båda dessa 
riktningar. En medarbetare på skolan beskrev under ett besök på sko-
lan den utveckling som skett i de tre spåren på följande sätt: Förut var 
det ganska stor skillnad mellan spåren. Ett var mera traditionellt, ett lite före och 
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ett mittemellan. Ett erfarenhetsutbyte och lärande mellan spåren har gjort att 
skillnaderna blivit mindre. Alla bygger idag på åldersintegrering, samarbete och 
helhetstänkande.  

Citatet antyder att skolan fungerar som en lärande organisation. 
Samtidigt finns det en del utsagor som tyder på att man befinner sig 
(eller har befunnit sig?) i en nytt-nytt-karusell: Processen mer värd än 
slutprodukten. … Hur länge kan man ha is i magen med en förändring innan 
man gör något annat? … Det är inte alltid så genomtänkt. Idéer kommer och 
sedan hoppar vi på. Det går för fort ibland. … Vi måste landa. Då skulle det 
bli bättre. Att jobba längre med vissa frågor innan vi går vidare.  

Att det ibland blir för mycket är också något som lyfts fram i de 
lärande samtal som förs på skolan. Utvecklingsbenägen stämmer, ibland lite 
för mycket. En del hinns inte med, avslutas inte. … Vi måste lugna ner oss. Vi 
har för brått. Man blir frustrerad. 
Man upplever att det går för fort och att man inte hinner landa i en 
förändring innan en ny är på gång. Man funderar också över hur ut-
vecklingsarbetet påverkar eleverna och personalen. Stark fundering; hur 
gagnar det barnen att vi hoppar på alla utvecklingsarbeten? Som förälder undrar 
man ibland.  … Positiv anda? Kanske utåt. Mycket personalbyten, personal har 
gått in i väggen, men vad görs? Detta är en negativ sida av allt utvecklingsarbete.  

En slutsats som flera grupper drar är att en alltför hög föränd-
ringstakt kan innebära en sämre kvalitet i arbetet.  Att man behöver 
tid att tänka efter innan man förändrar liksom att utvärdera de för-
ändringar som görs är lärdomar man dragit i de lärande samtalen.  Det 
är inte alltid så genomtänkt. Idéer kommer och sedan hoppar vi på. Det går för 
fort ibland. … Vi måste landa. Då skulle det bli bättre. Att jobba längre med 
vissa frågor innan vi går vidare.  

Insikten verkar ha medfört att man på senare tid har dragit ner på 
tempot. Vi är fortfarande med på mycket, men inte lika hysteriskt som det var 
för några år sedan. Bra att vara med på några saker och sedan utvärdera.  

Ett gemensamt lärande förutsätter att man har tid att reflektera 
över, söka mönster i och dra slutsatser/lärdomar utifrån de olika erfa-
renheter man gör, så att man inte fastnar i en görande-kultur som 
innebär att man gör något nytt så fort man ställs inför svårigheter. 
Istället bör man arbeta för att få till stånd ett lärande genom att sätta 
av tid för att fördjupa förståelsen av de problem man stöter på och 
gemensamt söka efter lösningar på dessa. Att detta uppmärksamma-
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des i de lärande samtal som fördes på skolan tyder emellertid i sig på 
ett lärandeorienterat förhållningssätt.  

Av resultatredovisningen framgår också att man på skolan har en 
ambition och strävan att rekrytera medarbetare till skolan som delar 
den vision och det synsätt man har på skolan. Exakt vad detta inne-
bär är svårt att utröna med hjälp av det insamlade materialet. Troligen 
skulle den krävas andra frågeställningar för att få fram vad som karak-
täriserar visionen.28 Oavsett hur visionen ser ut är resonemanget om 
målmedveten rekrytering intressant och kan kopplas till ett lärande-
perspektiv.  

Betydelsen av att ha en gemensam vision är något som ofta lyfts 
fram i lärande organisationssammanhang (Sarv, 1997; Senge, 1995; 
Thelin, 2003 m.fl.). Den gemensamma visionen är tänkt att utgöra en 
gemensam drivkraft i utvecklingsarbetet i organisationen. Utan 
gemensam vision ingen gemensam drivkraft säger t ex Senge. Utifrån 
detta resonemang förefaller det rimligt att man på en skola där det 
finns en gemensam vision väljer att anställa medarbetare som delar 
visionen. Annars riskerar den gemensamma drivkraften att gå förlo-
rad och ersättas av krafter som verkar i olika riktning och därför tar 
ut varandra. Samtidigt bör man, utifrån ett lärandeperspektiv, fundera 
över hur man skapar goda förutsättningar för lärande i en organisa-
tion där medarbetarna har samma eller väldigt likartade förståelser 
och där man kanske är mera benägen att bekräfta än att utmana var-
andra. Att döma av den studie som gjorts är detta emellertid inte ett 
överhängande problem på den här skolan. Man verkar vara tillräckligt 
överens för att arbetet ska fungera, samtidigt som det finns en varia-
tion mellan de olika spåren som kan tas tillvara i ett gemensamt 
lärande och en skolledning som stödjer ett lärande och som själv bi-
drar aktivt till det genom att utmana sina medarbetare. 

En annan intressant fråga är hur det kommer sig att en del av sko-
lans nyrekryterade lärare upplever att de fått en bild av skolan i an-
ställningsintervjun som de sedan inte kände igen när de börjat arbeta 
                                                           
28 Flera medarbetare talar om skolans vision. En medarbetare säger tex om visio-
nen att den finns dokumenterad i kortfattad form och anger skolans önskeläge mot tydliga 
övergripande mål. Påpekas bör att målen finjusteras och ändras över tiden, dock inte visionen. 
En annan medarbetare formulerar visionen med i satsen En skola för alla, dock 
utan att närmare klargöra vad det innebär. 
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på skolan. Kan det vara så att det är visionen de fått beskriven för sig, 
som om den var en faktisk beskrivning av skolan? Kanske kan det 
vara så att man inte alltid håller isär verkligheten som den är och vi-
sionen, d v s bilden av hur man önskar att det vore och som man 
strävar efter att förverkliga, när man talar om skolan? Man skulle 
kunna tänka sig att en stark identifiering med visionen kan ta sig så-
dana uttryck. Möjligen är det också en framgångsfaktor. Genom att 
beskriva skolan på ett visst sätt bidrar man till att forma både den 
egna och andras förståelse av den och därmed påverka förväntning-
arna på den. Eftersom förståelsen och förväntningarna styr handlan-
det kanske man på detta sätt kan bidra till att visionen förverkligas – 
bilden av skolan blir en självuppfyllande profetia. Risken finns förstås 
att ett alltför stort glapp mellan visionen och verkligheten istället ska-
par negativ frustration, irritation eller besvikelse (se t ex Sarv, 1997). 
En tolkning i den här riktningen får stöd av de reaktioner som med-
forskaranalysen väckte på skolan. I de lärande samtal som fördes 
konstaterade flera grupper att man kände igen sig, men att man gett 
en finare bild av skolan än den man känner från sin vardagsverklighet.  
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Freinetskolan Tallbacken 
 

Tidsaxel 

 
Figur 9 . Tidsaxel som visar viktiga förändringar på Tallbackens skola. 

 
De 6 år som Tallbackens Freinetskola har funnits har i första hand 
handlat om att starta och etablera en fristående skola vid sidan om de 
kommunala skolorna. Skolan skiljer sig från de kommunala skolorna 
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på orten genom att vila på en tydlig och uttalad pedagogisk idé. I det-
ta arbete nämns ett EU-projekt och skolans återkommande KAP-
träffar vara särskilt betydelsefulla. De förändringar som gjorts i verk-
samheten sedan den startade har framförallt att göra med att skolan 
vuxit med sina elever d v s elevantalet har ökat när den första elevkul-
len har blivit äldre samtidigt som man har tagit emot nya kullar. Detta 
har inneburit att man byggt ut skolans lokaler, att arbetslagen föränd-
rats liksom organisationen av elever.  

När det gäller elevernas lärmiljö är det framförallt de yttre föränd-
ringarna som lyfts fram i medarbetarnas tidsaxlar.  

 

Mönster 
Utifrån den analys som gjordes av föreställningskartorna formulera-
des följande kategorier, med vars hjälp vi kan beskriva funna möns-
ter: 
� Tydlig pedagogisk inriktning 
� Vilja och val 
� Heterogena arbetslag med gemensam förståelse 
� Överlevnad 

Tydlig pedagogisk inriktning 
Att skolan är en Freinetskola och därmed har en tydlig pedagogisk 
inriktning är något som Tallbackens medarbetare lyfter fram som en 
viktig faktor både för skolans existens och för dess utveckling. Att 
skolan alls har kommit till beror på att det funnits personer som haft 
en pedagogisk övertygelse och en vision.  

Att vara en Freinetskola innebär enligt de intervjuade t ex att man 
lägger stor vikt vid att eleverna ges möjlighet att arbeta med riktiga 
saker (t ex skoltidningen som drivs av eleverna som ett företag), att det 
finns en mottagare och att deras arbete i skolan därför är betydelse-
fullt även för andra än de själva. Det innebär också att man betraktar 
eleverna som jämlikar och att man har tilltro till deras förmåga att hit-
ta goda lösningar. Att delta i demokratiska processer och stormöten där 
lärarna håller en låg profil uppfattas som viktigt. Flera medarbetare talar 
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också om Hjärnan och Handen och menar att det praktiska arbetet är 
lika viktigt som det teoretiska.  

Skolans inriktning tycks utgöra en helhet som vägleder och ger 
trygghet i vardagsarbetet med eleverna – en känsla av att man vet vad 
man håller på med och varför man gör som man gör. Vet vad man gör 
och varför. … Tror på det man gör. … Tydligare för en själv att jobba efter en 
pedagog. … Lätt att finna svar på frågor. 

Att det finns en tydlig pedagogisk inriktning tycks också ha bety-
delse för lärarnas kompetensutveckling och lärande. Man väljer t ex 
att i första hand ha kontakt med andra Freinetinspirerade skolor och 
man läser framförallt litteratur som är baserad på samma eller likartad 
grundsyn. Får hjälp i tänket genom att läsa. 

I nätverk med andra, framförallt Freinetinspirerade, skolor hittar 
man andra verksamheter att identifiera sig med och spegla sig i. I des-
sa nätverk utbyter man erfarenheter, lär av och inspirerar varandra, 
samtidigt som man hjälps åt att hålla den pedagogiska idé som man 
arbetar utifrån levande. Detta ger bekräftelse, men fungerar också 
som ett slags roder i utvecklingsarbetet.  

En av medarbetarna beskriver den professionella utvecklingen och 
det egna lärandet som en process som ger mera kött på benen och som 
något som gör att man blir mera säker i sin lärarroll och i sin förståelse 
av Freinetpedagogiken.  

Pedagogiken präglar också sättet att vara och förhålla sig i tillvaron 
på ett sätt som har betydelse för utvecklingen på skolan, menar ett 
par av medarbetarna. Nyfikenhet är t ex ett honnörsord på skolan, lik-
som uttrycken lust att lära och trevande försök, vilka alla återfinns och 
uppfattas som centrala hos Freinet. Man trevar sig fram och försöker hitta 
bra vägar att gå. Trevande försök = Freinet´s ord. … Lust att lära. Vi lever 
som vi lär. Det finns en nyfikenhet. 

Vilja och val  
Viljan och valet utgör ett starkt återkommande mönster i intervjuer-
na. Man betonar att alla medarbetare har valt att arbeta just på den här 
skolan och med den pedagogik som skolan vilar på. Alla har valt att 
jobba här. … Man vill jobba så här. … Vi har valt den här pedagogiken. 
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Man har dessutom i stor utsträckning valt varandra. Vi har valt var-
andra som arbetskamrater. Vi blir lite handplockade. Alla är med på anställ-
ningsintervjuerna. En del i förändringsbenägenheten. 

Eftersom skolan är en friskola gäller valet även eleverna – eller 
kanske snarare deras föräldrar som har valt att sätta sina barn i kö till 
skolan, långt innan barnet uppnår skolålder29. Föräldrarnas val. De väljer 
efter pedagogik, storlek på skola, samsyn och att vi jobbar åt samma håll. 

Valet medför att skolan drivs av pedagoger som vill något och 
som dessutom gjort klart för sig själva och för andra vad de vill. Det 
tycks finnas en kraft i detta. Av intervjuerna framgår att skolan drivs 
av eldsjälar som är mycket engagerade i skolan och som är beredda 
att lägga ner mycket tid i den. Behoven snarare än arbetstiden styr när 
och hur mycket man jobbar. Vi jobbar när det behövs jobbas och då jobbar 
vi hårt. Får möjlighet att vara lediga vid behov. 

Att det finns en entusiasm bland medarbetarna som tas tillvara 
framgår också av intervjuerna. Man eggar varandra att utmana och man 
är snabb på att fånga upp och prova idéer som kommer från persona-
len. Tanken är att säga nej så lite som möjligt säger en medarbetare. Man 
undersöker möjligheter snarare än ser hinder och stoppar ogärna nå-
gon från att prova en idé, även om det ibland finns viss tveksamhet i 
arbetslaget. Inget är omöjligt innan man provat. Från att ha jobbat kommunalt 
och kommit hit så får man gehör för förslag på ett helt annat sätt. … Snabbt 
från beslut till handling… Behöver inte vänta så länge. 

Rektor utgör en av skolans eldsjälar. Han var en av initiativtagarna 
till skolan och den som har lett uppbyggnaden av den. Som ordfö-
rande i KAP (Kooperativet Arbetets Pedagogik), ett rikstäckande 
Freinetnätverk har han en framträdande roll som företrädare för pe-
dagogiken i skolan, samtidigt som han beskrivs som en engagerad och 
intresserad visionär och en drivfjäder som ständigt vill utveckla skolan. 
[Rektor] Är oerhört utvecklingsbenägen, behöver stoppas ibland. 

Förövrigt beskrivs rektor som en av de övriga i verksamheten, 
som är väl insatt i och har förståelse för pedagogens arbete eftersom 
han själv till viss del arbetar som lärare på skolan. 
                                                           
29 Under ett besök på skolan berättar rektor att föräldrar ringer för att sätta sina 
nyfödda barn i kö, ibland innan de har kommit hem från BB. Trots detta är det 
inte säkert att de har en plats när barnen börjar första klass, om de inte är födda i 
början av året. 
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Heterogena arbetslag med gemensam förståelse 
Att alla medarbetare gjort ett medvetet val av pedagogisk inriktning 
gör att det finns en samsyn – en gemensam förståelse – och därmed 
en gemensam drivkraft i arbetet på skolan. Grundsynen är lika. … Vi 
drar åt samma håll i personalen. Samsynen är viktig. … Lättare att jobba om 
man har ett gemensamt mål. Enighet om som är viktigt, vad som är kunskap för 
livet. Ta del av andras arbetssätt och tankar. 

Samtidigt ser man vinster i att man också är olika – att man har 
olika kompetenser och idéer. När man väljer sina medarbetare tycks 
man göra det utifrån tanken att skapa en variation i sammansättning-
en av människor. På skolan har man strävat efter att få en balans i 
arbetslaget säger en medarbetare. I arbetslaget finns både kvinnor och 
män i olika åldrar och med olika erfarenheter sen tidigare. Det är inte 
bara utbildning som är viktigt, utan hela människan och förhållningssättet. … 
Medvetna om att alla tillför gruppen olika saker. … Äldre som har jobbat med 
annat tidigare. … Olika erfarenheter. 

Strävan tycks vara att upprätthålla en heterogen grupp av medar-
betare som har en gemensam förståelse av hur man bäst kan bidra till 
barns lärande och utveckling. Dessutom verkar skolans medarbetare 
anse det vara av betydelse att gruppen är liten, eftersom det gör be-
slutsvägarna korta. Korta beslutsvägar. Hela friskoleidén bygger på detta. 
Snabba beslut vid t ex. inköp, förändringar och omorganisation. 

Trots att köerna är långa har man inga planer på att öka antalet 
elever eller anställda. All problemlösning och allt beslutsfattande sker 
gemensamt i personalgruppen. När det behövs t ex vid konflikter i 
gruppen som man har svårt att lösa själva tar man hjälp utifrån.  Sko-
lan har en mentor vid Mitthögskolan, som ibland går in i och arbetar 
med, eller skräddarsyr fortbildning till, arbetslaget. Mentorn analyserar. 
… Önskningar till mentorn blir till seminarium och annan fortbildning. 

Överlevnad  
Att man är beroende av att det finns elever som väljer skolan, nämns 
också av ett par medarbetare som en drivkraft i skolans utvecklings-
arbete. Gör vi ett dåligt jobb får vi inga elever och då har vi inget jobb.  

Däremot försöker man inte värva elever till skolan eller trycka upp 
reklam för den. Istället tror man på det man gör och bjuder aktivt in 
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omvärlden till skolan för att ta del av verksamheten. Vågar synas utåt, 
visa upp oss, bjuder in folk till skolan. … Syns ofta i tidningen. 

På så sätt får man bekräftelse och utvecklar en stolthet i sitt arbete 
i skolan, både som lärare och som elev, samtidigt som man bidrar till 
skolans överlevnad.  

Ytterligare en faktor som enligt skolans rektor varit avgörande för 
skolans existens och överlevnad är det stöd man hela tiden har fått 
från kommunförvaltningen, trots att skolan är en friskola.  
 

Sammanfattning 
Tallbacken skiljer sig från övriga skolor i studien genom att vara en 
friskola. För Tallbackens del innebär det framförallt två saker. För det 
första att det redan från början har funnits en pedagogisk idé, vilken 
har varit avgörande för att skolan överhuvudtaget kommit till och 
vilken haft betydelse för verksamhetens utformning och personalre-
krytering. För det andra att skolan är beroende av att det finns föräld-
rar som väljer att sätta sina barn där istället för i den kommunala sko-
lan. Att dessa två faktorer också har betydelse för utvecklingsarbetet 
på skolan har också framgått av studien.  
Att det finns en tydligt uttalad inriktning och en samsyn är något som 
man upplever underlätta utvecklingsarbetet. Man drar åt samma håll 
och det ger en helhet som vägleder arbetet.  

Samtidigt som man är överens om vilken pedagogisk idé verksam-
heten ska vila ser man det som en tillgång att skolans medarbetare har 
olika kompetenser och erfarenheter. En sådan variation är något man 
efterstävar när man anställer nya medarbetare.  

 

Diskussion 

Valet – en grund för engagemang och gemensam drivkraft 
Valet, d v s medarbetarnas aktiva val av skola och pedagogisk inrikt-
ning, liksom valet av medarbetare, betonas av flera medarbetare som 
en betydelsefull faktor när det gäller skolans utveckling. Hur kommer 
det sig?  
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Ett sätt att närma sig frågan är via det engagemang och den drivkraft 
som tycks hänga samman med valet. Naturligtvis är det så att det 
finns engagerade medarbetare som har visioner och som vill något 
även i skolor som saknar en tydlig pedagogisk idé (Thelin, 2003).  För 
att engagemanget ska kunna tas till vara krävs emellertid att det ver-
kar i samma riktning – annars riskerar krafterna att ta ut varandra 
(Senge, 1995; Sarv, 1997). Följande figur, hämtad från Sarv illustrerar 
på ett enkelt sätt resonemanget: 

 

 
 
Figur 10. (Sarv, 1997, s. 112). 

 
Utan gemensam vision, eller gemensamma filter som Sarv säger, får 
vi krafter som verkar i olika riktningar. ”Dessa krafter tenderar att ta 
ut varandra; vi får ingen gemensam rörelsekraft” (s. 112). 

Av denna anledning har det blivit vanligt inom många olika typer 
av organisationer, däribland skolan, att man försöker skapa en 
gemensam vision. Att med hjälp av en gemensam vision få till stånd 
en gemensam drivkraft har emellertid ofta visat sig vara svårt. Att 
man på en skola formulerar en vision tillsammans förändrar sällan 
arbetet i skolan särskilt mycket. Skälet till detta är enligt Senge (1995) 
att engagemang är personligt och ”bottnar i den enskilde individens 
värderingar och ambitioner ” (ibid. s. 196). Det förändras inte för att 
rektor formulerar en vision för skolan eller för att man under ett par 
studiedagar sätter sig ner och formulerar en vision tillsammans med 
andra. På Tallbackens Freinetskola har man inte detta bekymmer. 
Man behöver inte skapa en gemensam drivkraft eftersom den finns 
naturligt i och med att skolan redan från början har haft en tydlig pe-
dagogisk inriktning som alla medarbetare, redan när de börjar arbeta 
på skolan, har tagit ställning för. Att döma av intervjuerna med 
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medarbetare på skolan innebär detta att man får både personligt en-
gagemang och gemensam drivkraft.  

Beroende -  men inte styrd - av marknaden  
Med tanke på att Tallbacken är en friskola och därmed beroende av 
att det finns föräldrar som väljer skolan för sina barn är frågan om 
vad som styr arbetet i skolan intressant. Något förenklat skulle man 
kunna säga att en friskola är beroende av att brukarna, eller om man 
så vill – kunderna (d v s eleverna och deras föräldrar) – är nöjda med 
skolan. Är de inte nöjda väljer de kanske andra skolor i stället och då 
kan inte verksamheten överleva.  Att tillgodose de önskemål och för-
väntningar som brukarna (kunderna) har torde därför ligga i skolans 
intresse. Detta kan ske på olika sätt: Ett sätt är att undersöka vilka 
önskemål och förväntningar brukarna (eller kunderna) har och sedan 
utforma verksamheten i enlighet med detta. Ett annat är att försöka 
påverka brukarnas (kundernas) önskemål och förväntningar så att de 
överensstämmer med det som verksamheten kan erbjuda (Scherp, 
2004). Man kan också tänka sig en tredje variant som bygger på en 
dialog mellan skolan och brukarna (kunderna) där man tillsammans 
och med hjälp av sina olika perspektiv försöker bygga upp goda för-
utsättningar för barn och ungdomars lärande.  

I det första fallet kan man tala om att skolan är marknadsstyrd  
d v s verksamheten styrs av efterfrågan på marknaden. I det andra 
fallet är det andra faktorer som styr verksamheten. Det kan t ex vara 
av staten formerade regler (regelstyrning) eller mål (målstyrning). El-
ler det kan vara en pedagogisk idé som bygger på medarbetarnas för-
ståelse av lärande och hur skapar goda lärmiljöer. Det senare kan vi 
kalla för professionsstyrning. Den tredje varianten (dialog mellan sko-
la och brukare) kan möjligen beskrivas som utvidgad professionsstyr-
ning eller lärande organisation. Skolan har visserligen ansvaret för 
skolans verksamhet, men utesluter inte andra perspektiv när det gäller 
att bygga upp ny kunskap om, och utveckla den. De flesta skolor 
rymmer flera olika styrformer30. Det gäller även friskolor. Visserligen 

                                                           
30 I Styrning på villovägar (Alexandersson,1999) beskriver Alexandersson skolans 
styrsystem som ett ”sammansatt styrsystem”, vilket bygger på flera konkurreran-
de delsystem och styrformer. 
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är alla skolor, både friskolor och kommunala skolor underordnade 
den läroplan och de kursplaner som fastställts av staten och därmed 
målstyrda, men det utesluter inte att det också kan finnas ett större 
eller mindre inslag av andra styrformer.  

Det insamlade materialet och de analyser som gjorts tyder på att 
Tallbacken, trots att skolan är en friskola, i väldigt liten utsträckning 
är marknadsstyrd. Kundundersökningar verkar inte förekomma i sär-
skilt stor utsträckning och i den mån det alls förekommer sådana ver-
kar det ha särskilt stor betydelse för det pedagogiska arbetet och för 
verksamhetens utformning. Istället styrs arbetet i verksamheten av en 
klart formulerad och uttalad pedagogisk idé. Istället för att ta reda på 
vad brukarna vill ha och sedan rätta sig efter det, försöker man på 
olika sätt påverka brukarnas förväntningar på och föreställningar om 
skolan genom att aktivt bjuda in dem till skolan och genom att skapa 
forum där man kan berätta om skolan och om den pedagogik den 
vilar på. Att synas i tidningar och genom att arbetet i skolan offent-
liggörs på olika sätt (t ex utställningar, film teater etc.) tycks vara ett 
led i detta.  

Via styrelsen där föräldrar ingår finns också möjligheten för ett 
möte mellan det perspektiv som skolans professionella företräder och 
brukarnas perspektiv. Att detta inte alls lyfts fram i intervjuerna tyder 
emellertid på att detta möte har en begränsad betydelse för utveck-
lingen av verksamheten. En slutsats man kanske skulle kunna dra är 
att professionsstyrning är den styrform som dominerar vid sidan om 
målstyrningen.   

 

Övergripande mönster 

I följande avsnitt redovisas de mest framträdande resultaten av studi-
en i sin helhet. För att tydliggöra kopplingen till de forskningsfrågor 
(s. 21) som legat till grund för projektet används följande rubricering:  
 

� Faktorer på skolnivå 
� Faktorer på kommun- och politikernivå 
� Koppling till styrform 
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Faktorer på skolnivå 
I den redovisning som gjorts av resultatet på de enskilda skolorna kan 
man konstatera att det utifrån ett medarbetarperspektiv framförallt är 
faktorer på skolnivå som upplevs betydelsefulla för den lokala utveck-
lingsprocessen. De mönster som redovisats berör nästan uteslutande 
faktorer på den enskilda skolan.  

Trots att skolorna i många avseenden är olika och trots att deras 
utvecklingsarbete sett ut på olika sätt finns en del tydliga mönster. 

Rektor leder organisationen inifrån  
Ett av de övergripande mönstren utgörs av skolledningen/rektors 
betydelse på samtliga skolor. Det förefaller som om rektors betydelse 
upplevs större på dessa sex skolor än på skolor i allmänhet. Gemen-
samt för skolledarna på de undersökta skolorna är att de beskrivs 
som starka och drivande, liksom att de tycks leda organisationen in-
ifrån snarare än uppifrån. I stället för att fatta beslut som andra ska 
verkställa deltar de själva och är engagerade i det pedagogiska arbetet 
på skolan och i utvecklingen av detsamma. Flera av skolledarna be-
skrivs också som utmanare av rådande undervisningsmönster 
och/eller organisationsstrukturer på så sätt att de bidrar till att 
nya/andra perspektiv lyfts fram och prövas. Det utmanande ledar-
skapet kombineras med en lyhördhet och ett engagemang i och in-
tresse för andras perspektiv.  

I några fall beskrivs förändringar i ledarskapet som t ex att rektors 
tid att delta i det gemensamma utvecklingsarbetet har minskat. Detta 
upplevs av medarbetarna klart försämra förutsättningarna för utveck-
ling.  

Enkätundersökningen visar också att BUS-skolorna, som grupp, 
skiljer sig från andra skolor som ingår i undersökningen när det gäller 
skolledningen. Fyra aspekter, eller dimensioner, av ledarskap förefal-
ler vara särskilt betydelsefulla för skolutveckling (Scherp, 2002):  

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

� ett utmanande ledarskap, där man bidrar med andra perspektiv än 
de gällande,  
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� ett lärande ledarskap där man skapar goda lärmiljöer för lärare 
samt tar vara på de lärdomar som skapas samt  

� ett värdeorienterat ledarskap, där man företräder och fördjupar 
förståelsen av uppdraget i mötet med andra.  

 

Lärarenkäten har konstruerats för att få en bild av hur framträdande 
dessa olika ledarskapsdimensioner är. Genom att skapa s. k samman-
satta variabler (vilka består av medelvärdet av ett antal olika frågor i 
enkäten) kan man jämföra olika skolor när det gäller lärarnas uppfatt-
ningar om vad som är utmärkande för ledarskapet på skolan.  

Som framgår av Tabell 6 uppvisar BUS-skolorna genomgående 
högre medelvärden än övriga skolor som deltagit i undersökningen 
när det gäller dessa olika typer av ledarskap.  Lärandeorienterat ledar-
skap är medelvärdet av värdena på de fyra ledarskapsdimensionerna.  

 
 
 

Lärande 
ledarskap 

Dialogiskt 
ledarskap 

Utmanande 
ledarskap 

Värdebaserat 
ledarskap 

Lärande-
orienterat 
 ledarskap 

BUS-
skolor 

3,0 3,6 3,5 3,1 3,3 

Övriga 
skolor 

2,6 3,2 3,0 2,8 2,9 

 
Tabell 6. Medelvärden för olika typer av ledarskap, där 1= Instämmer inte 
alls och 4=. Instämmer helt.  

 
Enkätresultaten bekräftar den bild som framkommit utifrån intervju-
erna. Lärarna på BUS-skolorna upplever dessutom att skolledarna har 
en större betydelse för deras undervisningsmönster än lärares be-
dömningar på andra skolor. 

Lärarna på BUS-skolorna har även ett större förtroende för skol-
ledningen jämfört med lärare på övriga skolor (3,4 resp. 3,0 på en 
skala från 1 – 4). 

Variation inom ramen för en gemensam idé 
Ett annat återkommande mönster som framträder framförallt i de 
intervjuer som gjorts med medarbetare på de sex skolorna, är det som 
handlar om klimatet på skolorna som ofta beskrivs som högt i tak och 
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tillåtande. Det tycks finnas en grundtrygghet på de undersökta skolor-
na och en tolerans för olikheter. Som medarbetare tillåts man vara 
och göra på olika sätt och man uppmuntras att pröva nya vägar och 
nya arbetssätt. Samtidigt finns det på flera av skolorna en pedagogisk 
inriktning eller idé som sätter gränser för variationen. Med hjälp av en 
tydlig pedagogisk idé skapas förutsättningar för ett gemensamt, mål-
medvetet arbete i någon riktning. Det lärande som sker till följd av att 
man gör på olika sätt sker inom ramen för idén. På de av skolorna där 
det finns en sådan idé förefaller detta bidra till skolutveckling och inte 
bara till utveckling av enskilda lärares undervisning.  

Lokaler som stödjer sättet att arbeta 
Ett mindre starkt mönster utgörs av att man på flera av de undersök-
ta skolorna har en miljö som stödjer en pedagogisk idé. Tre av sko-
lorna har redan från början, i samband med att skolan startades, kun-
nat påverka lokalernas utformning, vilket man också har gjort. På en 
fjärde skola har man, till följd av ett identifierat utvecklingsbehov, 
satsat på att bygga om personalens arbetsrum för att underlätta ar-
betslagsarbete och därigenom skapa förutsättningar för nya sätt att 
organisera undervisning.  

Insyn och gemensamt ansvar i liten skola 
När det gäller de mindre skolor som medverkar i projektet kan ytter-
ligare ett mönster, kopplat till just skolornas storlek, urskiljas. Att vara 
en liten skola är något som man på dessa skolor upplever som en 
fördel för utvecklingsarbetet. Närhet, insyn i, och gemensamt ansvar 
för, hela verksamheten, liksom korta beslutsvägar är några aspekter 
som lyfts fram och som upplevs ha stor betydelse. På de större sko-
lorna beskrivs arbetslaget ofta på liknande sätt.  

Enligt enkätundersökningen upplever lärarna på BUS-skolorna att 
de har större påverkansmöjligheter jämfört med de övriga skolorna 
(3,2 resp. 3,0 på en skala 1-4 där 1 innebär dåliga påverkansmöjlighe-
ter) 

Utveckling sker på arbetslagsnivå snarare än skolnivå 
Att utvecklingen på de undersökta skolorna sker på gruppnivå snara-
re än skolnivå är något som också framgår av studien – både av de 
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intervjuer som gjorts och av enkätstudien. På samtliga skolor lyfter 
medarbetarna fram arbetslaget som det viktigaste forumet för gemen-
samt utvecklingsarbete på skolan. Endast på de små skolorna talar 
man om skolutveckling som en gemensam process. På de större sko-
lorna har man skapat mindre operativa enheter. Det är framförallt i 
de olika husen, spåren, programmen etc. som idéer sjösätts och som 
erfarenheter och lärdomar tas tillvara och omsätts i handling.  

Det som förenar de olika enheterna på en skola är dels en över-
gripande pedagogisk idé eller vision, dels en gemensam ledning och 
organisation. Gemensamt för dessa skolor är dessutom, vilket tidigare 
nämnts, att man ser den variation som uppstår i de olika enheterna 
som en tillgång i utvecklingsarbetet. Genom att mötas i olika konstel-
lationer och genom att fortlöpande ta del av varandras erfarenheter, 
svårigheter och framgångar får arbetslagen både näring till det egna 
lärandet och ett bättre beslutsunderlag när det gäller förändringar i 
det egna vardagsarbetet. 

Lärande skolkultur 
När vi i tidigare forskningsprojekt undersökt lärares och skolledares 
uppfattningar om olika faktorers betydelse för skolutvecklingsproces-
sen framträder en bild som har föga gemensamt med de föreställ-
ningar som man ger uttryck för på central nivå, dvs. att mål, planer 
och utvärdering gynnar skolutveckling.  

Lärares beskrivningar av skolutveckling handlar mer om att hitta 
lösningar på de problem man möter i undervisningssituationen och 
mindre om att transformera mål till handlingsplaner som sedan ut-
värderas. Utifrån ett lärar- och skolledarperspektiv är skolutveckling 
problembaserad. Skolutveckling behöver i enlighet med detta ta sin ut-
gångspunkt i vardagsverksamheten och de problem och dilemman 
som lärare och skolledare ställs inför. Kunskap om problemens natur 
ökar sannolikheten för att finna goda lösningar. Lärares undervis-
ningsmönster och föreställningar om undervisning utvecklas i hög 
grad i mötet med eleverna samt genom samtal med kollegor om dessa 
erfarenheter. Lärares erfarenhetslärande utgör således en grund-
stomme i skolutvecklingssammanhang.  

Genom att i och utifrån vardagsverksamheten åstadkomma lär-
processer som är meningsskapande och förståelsefördjupande för 
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såväl lärare som skolledare skapas kunskap som ligger till grund för 
variationsrika lösningar. Förståelsen av uppdraget är avgörande både 
för hur man förstår problemet och för kvaliteten på de lösningar som 
man utformar. 
Kvaliteten och omfattningen av förståelsefördjupande och menings-
skapande lärprocesser är beroende av de yttre former och strukturer 
som man bygger upp inom såväl kommunen som på varje enskild 
skola. En del utgångspunkter och företeelser är särskilt betydelsefulla 
vid förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling. Det gäll-
er t ex utformningen av medarbetarsamtal, utvärdering, kvalitetsredo-
visning, kompetensutveckling, skolledarskapet, samt samtalen i ar-
betslag och lärlag. 

Av enkätundersökningen framgår att erfarenhetslärandet och till-
varatagandet av de lärdomar som görs i vardagsarbetet är mer uttalat 
på BUS-skolorna jämfört med de övriga skolorna. I tabell 7 redovisas 
skillnader mellan BUS-skolorna och övriga skolor med avseende på 
ett antal påståenden med relevans för skolutveckling. 

 

 
På vår skola… 

BUS-
skolorna 

Övriga 
skolor 

för vi ofta samtal med varandra för att fördjupa förståelsen av 
vårt läraruppdrag som det beskrivs i läroplan och skolplan. 

3,0 2,5 

råder mycket olika uppfattningar om hur man bör undervisa. 2,5 2,7 

finns en anda som uppmuntrar mig att variera upplägget av 
undervisningen. 

3,4 3,0 

utvärderar vi regelbundet vår verksamhet. 3,3 2,9 

utgår kompetensutvecklingen från de problem som uppstår i 
den dagliga verksamheten. 

2,7 2,3 

utgörs kompetensutvecklingen  ofta av engångstillställningar. 2,5 2,9 

påverkar arbetslagen i hög grad innehållet i kompetensut-
vecklingen. 

2,9 2,5 

dokumenteras de lärdomar om lärande och undervisning 
som visat sig vara hållbara. 

2,8 2,3 

sammanställs lärdomar till en för skolan gemensam kun-
skapsbank om lärande och undervisning. 

2,2 1,9 

 

Tabell 7.  Medelvärden för BUS-skolor samt övriga skolor där 1 = Instäm-
mer inte alls och 4 = Instämmer helt. 
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På BUS-skolorna upplever man sig ha mer av förståelsefördjupande 
samtal om uppdraget samt en högre grad av samsyn samtidigt som 
man uppmuntras att variera upplägget av undervisningen. Arbetsla-
gen påverkar i högre grad innehållet i kompetensutvecklingen som 
oftare utgår från vardagsproblemen och i mindre grad utgör en-
gångstillställningar jämfört med övriga skolor. Man tar även vara på 
de egna lärdomarna i högre grad än övriga skolor. 

Dessa resultat stödjer det mönster som även framträder vid inter-
vjuerna 

 

Faktorer på kommunnivå 
Ett mindre antal medarbetare på de sex skolorna nämner kommunens 
betydelse för utvecklingsarbetet på skolan. I de utsagor som handlar 
om kommunen kan man urskilja dels uppfattningen att man från 
kommunförvaltning och politikers håll visar stöd för och har positiva 
förväntningar på det utvecklingsarbete man bedriver. Dels uppfatt-
ningen att beslut på kommunnivå utgör ett hinder för det utveck-
lingsarbete man vill ägna sig åt på skolan. I det senare fallet är kom-
munens försämrade ekonomi en faktor som påverkar förutsättning-
arna för det pågående utvecklingsarbetet negativt. På en skola menar 
man att kommunens sparbeting har tvingat fram oönskade beslut om 
organisationsförändringar, vilka flyttar fokus från det medarbetarna 
på skolan finner angeläget att utveckla i arbetet med eleverna. Följden 
blir att den utvecklingsprocess som man med kommunens stöd gett 
sig in i kommer av sig och man tvingas in i nya processer som inte tar 
sin utgångspunkt i de pedagogiska frågor som man brottas med och 
tycker är viktigast på skolan. 
 

Koppling till styrform 
När det gäller frågan om kopplingen till skolans styrning skiljer sig en 
av de undersökta skolorna, Tallbackens Freinetskola, från övriga 
BUS-skolor genom att vara en fristående skola. Rent formellt innebär 
det naturligtvis en skillnad. Det medför t ex att skolan i större ut-
sträckning än de kommunala skolorna är beroende av att det finns 
elever som vill gå i skolan (eller snarare föräldrar som vill sätta sina 
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elever i skolan, med tanke på att man måste ansöka om plats redan 
när barnen är väldigt små). Däremot förefaller det ha mindre betydel-
se för själva utvecklingsarbetet. När det gäller Tallbacken tycks detta 
inte styra arbetet i skolan eller utvecklingen av det. Större betydelse 
har i så fall skolans storlek och att styrelsen är engagerad och har en 
direkt insyn i samt en nära kontakt med skolans dagliga verksamhet. 
Framförallt har man en tydlig pedagogisk inriktning på skolan som 
tydliggör grunden för arbetet i verksamheten, anger färdriktningen 
för utvecklingsarbetet och skapar en gemensam drivkraft. I dessa av-
seenden är likheterna med en kommunal skola som t ex Sandö större 
än de skillnader som följer av att Tallbacken är en friskola och att 
Sandö är en kommunal skola. Det inre arbetet och sättet att organise-
ra verksamheten verkar – åtminstone i dessa fall – ha större betydelse 
för utvecklingsarbetet än hur den anordnas.  

Om man tittar på hur medarbetarna på de undersökta skolorna 
beskriver sin organisation och styrningen av den kan man vidare kon-
statera att uttryck som platt, icke-hierarkisk, icke-toppstyrd förekommer 
(mer eller mindre) på alla de 6 skolor som medverkar i projektet. Så-
dana beskrivningar tyder på att medarbetarna upplever sig ha medin-
flytande, liksom att det är något som man sätter i relation till ett fram-
gångsrikt utvecklingsarbete. De resultat som redovisats ovan  beträf-
fande skolledningens roll och skolkulturen på dessa skolor ligger i 
linje med dessa beskrivningar.  
 

Styrning och utvecklingsprocessen 
Initiativ till skolutveckling som kommer utifrån och/eller uppifrån 
har större möjligheter att vara framgångsrika om de möter eller rela-
teras till skolornas egna utvecklingsområden istället för att ange ut-
vecklingsområden som ligger långt bort från de berörda skolorna gäl-
lande kultur. Insatsen behöver karaktäriseras av ett utmanande möte 
om man ska kunna förvänta sig att utifrån tagna initiativ ska resultera 
i ett bestående utvecklingsarbete som fortsättningsvis hämtar sin kraft 
och näring inifrån organisationen, skolan. Med hjälp av yttre tryck  
t ex krav på handlingsplaner och kontrollerande uppföljningar och 
utvärderingar går det att initiera aktiviteter på skolan men de fokuse-
rade kraftsamlingar som därmed åstadkoms tycks dessvärre ha den 
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ogynnsamma bieffekten att redan pågående utvecklingsarbeten av-
stannar. Man tvingas göra omprioriteringar av insatserna och därmed 
av tiden, kraften och energin som går ut över det utvecklingsarbete 
som man på skolan funnit vara angeläget. Lärare beskriver det i ter-
mer av att man tvingas in i en byråkratisk utvecklingsprocess som 
förhindrar reell skolutveckling (Scherp, 2003c).  

Om de anmodade utvecklingsområdena inte möter och av 
medarbetarna inte upplevs vara relaterade till den egna skolkulturen, 
tenderar utvecklingsansträngningarna att avstanna i samma stund 
som den efterföljande kontrollerande utvärderingen och kvalitets-
granskningen är genomförd varefter man återgår till hur det såg ut 
innan man blev anmodade att ägna sig åt området. Om skolan ofta 
blir avbruten i sina egna utvecklingsansträngningar i vardagsarbetet 
ger man till slut upp tanken på att utveckla den egna verksamheten 
eftersom man inte får ägna sig åt det man själv finner vara avgörande 
för att få en hög kvalitet i elevernas lärprocess. Svedberg (2000) av-
slutar sin avhandling med liknande tankar om rektorsrollen och 
skolutveckling: 

Jag tror vi behöver befria oss från den instrumentella 
föreställningen att rektor främst skall vara en imple-
menterare av allehanda reformer och förändrings-
program. Skolans problem som jag ser dem är inte 
frånvaron av förändringsinitiativ, utan snarare att för 
många och disparata, men framför allt externt defi-
nierade, förändringskrav tenderar att fragmentera 
och motverka en långsiktig pedagogisk verksamhets-
utveckling. (s. 224)   

Även Fullan (1998) hävdar att strategier som riktar in sig på att för-
ändra delar av skolverksamheten utan att ta hänsyn till helheten före-
faller har svårt att åstadkomma varaktiga förändringar.  

För att förändringar ska bli bestående behöver de kunna införlivas 
i den helhet som utgörs av den syn på lärande, kunskap och under-
visning som råder på skolan dvs. de behöver stämma överens med de 
egna erfarenhetsbaserade lärdomarna om hur man på bästa sätt bidrar 
till elevers lärande och utveckling. 
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En intressant fråga är hur man på de sex undersökta skolorna hante-
rar uppifrån initierade utvecklingskrav där man anmodas att ägna sig 
åt vissa utvecklingsområden som beslutats på andra nivåer än på sko-
lan eller där man anmodas att lägga ned arbete på att skriva arbets-
planer för ett antal olika områden. 

Ett tydligt mönster är att skolledarna i första hand utgår från och 
stödjer de utvecklingsbehov som växer fram inifrån den egna verk-
samheten. Anmodanden uppifrån om att ägna sig åt andra utveck-
lingsområden införlivas i den egna helheten och i de egna priorite-
ringarna i den mån de passar in i helheten. En fokusering på ett an-
modat utvecklingsområde kan störa den helhet som man byggt så att 
det resulterar i en sämre total kvalitet i elevernas lär- och utveck-
lingsmiljö. En rektor betonar betydelsen av att skapa ett förtroende 
för den egna skolans utvecklingsverksamhet hos kommunens politi-
ker där en viktig del är att visa på hur politikernas intentioner med 
kommunens skolverksamhet tas på allvar men införlivas på det sätt 
som är möjligt med tanke på helheten i den egna skolans verksamhet. 
Även andra skolledare på de sex skolorna ger uttryck för samma upp-
fattning och menar att risken är stor att man förlorar den viktiga hel-
heten i verksamheten om man ägnar sig alltför mycket åt specifika 
avgränsade utvecklingsområden eller åt att skriva planer för ett antal 
olika delområden. Det är viktigare att man ägnar kraften och tiden till 
att skapa ett problemlösande klimat på skolan där man synliggör och 
pratar om det som händer i vardagen. Några oroar sig dock för att 
man inte skrivit så omfattande planer som krävs eftersom det innebär 
risker när det gäller ansvarsfrågan. De skriftliga planerna verkar mer 
ha blivit en fråga om att gardera sig för eventuella rättsliga processer 
och att kunna klara sig igenom en inspektion utan allvarliga anmärk-
ningar än som en viktig del i utvecklingsarbetet. 
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6 Diskussion 

 

Resultatdiskussion 

Bestående utveckling respektive bibehållen utvecklingsbe-
nägenhet? 
Med utgångspunkt i de resultat som redovisats ovan faller det sig na-
turligt att på nytt aktualisera frågan om huruvida de sex skolor som 
deltar i samarbetet är utvecklingsbenägna och i vilken bemärkelse de i 
så fall är det.  

Om man ser på skolan i ett historiskt, institutionellt perspektiv 
skulle man kanske något förenklat kunna säga att alla dessa sex skolor 
har bidragit till utveckling genom att de i sin strävan att bidra till ele-
vers lärande och utveckling valt att avvika från det undervisnings- 
och organisationsmönster som tidigare dominerat i skolan och för att 
söka efter alternativ till dessa. Kanske kan man också uttrycka det så 
att dessa sex skolor har tagit vara på de möjligheter att välja hur man 
ska uppnå målen, som avregleringen av skolan medfört.  

Om traditionell ämnesstyrd katederundervisning i åldershomogena 
grupper är det som motsvarar vår bild av skolans tidigare, invanda 
reserutt (se avsnitt 1), så har man på de undersökta skolorna valt att 
göra större eller mindre avvikelser från den. Dessa avvikelser tar sig 
uttryck som mera elevorienterade arbetssätt och/eller nya organisa-
tionsstrukturer. I denna mening är dessa skolor utvecklingsskolor. De 
delar med sig av sina erfarenheter och lärdomar och bidrar på det 
viset med underlag för kunskapsbildning om skolutveckling. När det 
gäller frågan om bestående utveckling och/eller bibehållen utveck-
lingsbenägenhet är svaret mindre självklart.  
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Björn Nilsen menar att man kan beskriva de olika faser som en skola 
kan befinna sig i /eller typer av skolor med avseende på utveckling på 
följande sätt:  

� Labil jämvikt  
� Upplevd ojämvikt 
� Uppfattad ojämvikt 
� Accepterade utvecklingsuppgifter 
� Institutionalisering av utvecklingsarbete 
� Självförnyande skolor 

 

Man skulle kunna tänka sig att man på en skola genomför föränd-
ringar i sin verksamhet och i sättet att arbeta, som när de är genom-
förda förblir de dominerande. I sådana fall har det skett en utveckling 
som blivit bestående. Efter att förändringen genomförts återgår man till 
att befinna sig i den fas som Nilsen beskriver som labil jämvikt. För att 
vara vad Nilsen kallar en självförnyande skola krävs emellertid något 
annat, nämligen att man befinner sig i en ständigt pågående – konti-
nuerlig – utveckling. I våra möten med medarbetare från de sex sko-
lor som medverkar i BUS har vi valt att beskriva den självutvecklande 
skolan i termer av kontinuerlig utveckling och menat att sådan utveckling 
kan ske på två sätt: Inom gällande grundidé eller med förändrad 
grundidé.  

Eftersom det varit svårt att utifrån det insamlade resultatet och de 
gjorda analyserna kunna bedöma vilken beskrivning som bäst passar 
in på de sex BUS-skolorna ställdes frågan till samtliga medarbetare i 
samband med det för BUS-samarbetet avslutande seminariet. En ana-
lys av de svar som formulerades i de olika grupperna visar att den 
klart dominerande uppfattningen är att man uppfattar sin skola som 
en skola i kontinuerlig utveckling inom gällande grundidé. Om detta 
stämmer kan man kanske dra slutsatsen att de skolor som deltagit i 
studien har utgjort ett lämpligt urval för den kunskapsbildning som 
samarbetet syftat till. 

Vidare kan man fundera över vilken betydelse det har för kun-
skapsbildningen att hälften av de skolor som medverkar i samarbetet 
har mindre än 10 år på nacken. Med tanke på att skolutveckling tar 
tid skapar detta vissa validitetsproblem när det gäller frågan om bibe-
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hållen utvecklingsbenägenhet. För att kunna dra slutsatsen att dessa 
skolor, till skillnad från många andra, befinner sig i en kontinuerlig 
utvecklingsprocess krävs kanske ett längre tidsperspektiv än vad som 
varit möjligt att fånga på flera av skolorna.  

Med tanke på detta finns det skäl att förhålla sig något kritisk till 
forskningsfrågans relevans när det gäller dessa skolor – eller omvänt 
ifrågasätta urvalet av skolor när det gäller att bygga upp kunskap om 
vad som bidar till bibehållen utvecklingsbenägenhet. Huruvida dessa 
skolor kommer att fortsätta fördjupa sin förståelse av hur man på 
bästa sätt kan bidra till elevers lärande och utveckling och huruvida 
man, om man gör det, använder den kunskap man bygger upp som 
grund för att fortsätta utveckla skolan, återstår att se. Men låt oss 
ändå resonera om förutsättningarna för en sådan utveckling med ut-
gångspunkt i ett antal frågor som resultatet av samarbetet genererat.  

 

Gemensam inriktning – en hjälp eller ett hinder för kontinuer-
lig utveckling? 
Något som förenar de sex skolorna är att det finns en gemensam pe-
dagogisk idé, en vision eller inriktning som vägleder såväl vardagsar-
betet som utvecklingen av verksamheten. Gemensamt för de yngre 
skolorna är också att de startat med utgångspunkt i en sådan idé. I ett 
par fall är det t o m skälet till att skolan överhuvudtaget har kommit 
till. Detta har inneburit att man redan från början har kunnat skapa 
goda förutsättningar att arbeta på ett visst sätt genom att bygga upp 
en organisation, utforma lokaler och rekrytera personal som stödjer 
den kunskapssyn man har och/eller de arbetssätt man tror på. Dessa 
faktorer har sannolikt en positiv inverkan på möjligheterna att få till 
stånd en förändring (i förhållande till mera traditionella undervisnings 
och/eller organisationsmönster), liksom att få den att överleva. Detta 
kan vara en del i en förklaring till att dessa skolor upplevs framgångs-
rika i sina utvecklingssträvanden. Genom att begränsa antalet valmöj-
ligheter får man en stark, gemensam kraft i en riktning och chanserna 
till förändringarna blir bestående ökar. Samtidigt är det just detta som 
är risken – eller problemet – när vi istället talar om utveckling i ter-
mer av bibehållen utvecklingsbenägenhet eller kontinuerlig utveckling. 
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Kontinuerlig utveckling är inte detsamma som att göra en förändring 
och sen hålla fast vid den. Det handlar istället om att ständigt omprö-
va målet, vägen och färdsättet i förhållande till det övergripande syftet 
med resan, för att knyta an till den metafor som tidigare använts (se 
avsnitt 1). Genom att begränsa handlingsmöjligheterna kan man å ena 
sidan skapa en gemensam drivkraft för, och möjlighet att, åstadkom-
ma en förändring. Å andra sidan löper man risk för konservering, så 
snart förändringen är genomförd. Hur hanterar man denna paradox 
och undviker att hamna i en situation som påminner om moment 22? 

Möjligen är det just kombinationen av en gemensam inriktning 
och variation som är det centrala. Medarbetarna på de studerade sko-
lorna tycks mena att man dels har en tydlig, gemensam inriktning 
samtidigt som man har en kultur som uppmanar och stimulerar till 
variation. Detsamma förefaller gälla skolledningen på dessa skolor 
som både är tydliga med vart man är på väg och samtidigt ger stor 
frihet. En vanlig uppfattning bland medarbetare i skolan är annars att 
skolledningen antingen är alltför vag och otydlig i sitt ledarskap eller 
alltför tongivande, så att medarbetarna upplever sig begränsade och 
ofria. I detta avseende skiljer sig dessa skolor alltså från de erfarenhe-
ter vi har av många andra skolor. Under det avslutande seminariet 
som hölls med samtliga medarbetare på de sex skolorna, försökte 
man med hjälp av lärande samtal i mindre grupper fördjupa förståel-
sen av detta. Följande frågor utgjorde utgångspunkt för dessa samtal:  

� Hur ska man formulera en inriktning som är stimulerande och 
utvecklande/utmanande? (På vilken nivå; Värdering, Teori, 
Handling?) 

� Vilken roll har skolledaren? 
Av de samtal som fördes förefaller det som om man menar att en 
gemensam inriktning; vision eller bärande idé bör formuleras på vär-
derings- och/eller teorinivå för att upplevas stimulerande och utveck-
lande snarare än begränsande. Det handlar inte om att fastställa gö-
randen genom s.k. regelstyrning. Däremot är det viktigt att handlan-
det – görandet – sätts i relation till den gemensamma inriktningen. 
Att man tillsammans försöker konkretisera den genom att tala om 
vilka handlingar som är förenliga med den och vilka som inte är det. I 
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detta arbete har skolledaren ett viktigt ansvar. En annan viktig uppgift 
för skolledarna tycks vara att kommunicera den gemensamma inrikt-
ningen och att tydliggöra gränserna för den.  Skolledarna på de med-
verkande skolorna beskrivs ofta som bärare av skolans pedagogiska 
idé, vision eller ideologiska inriktning. 

Något annat som togs upp i de samtal som fördes är frågan om 
hur starkt man ska hålla fast vid en inriktning. Finns det en risk att 
den blir så tydlig eller starkt betonad på en skola att den blir begrän-
sande eller att man slutar att förhålla sig kritisk till den? Att döma av 
de samtal som fördes i grupperna finns det en sådan risk, särskilt på 
en framgångsrik skola.  

Samtidigt utmärker sig dessa skolor för att uppmuntra variation, 
liksom att man prövar nya vägar vilket förhindrar stagnation. De un-
dersökta skolorna betraktar också kontakter med andra, utanför den 
egna verksamheten vara viktiga för att man ska utmanas i sitt tänkan-
de och inte fastna. Man försöker aktivt skapa möten genom nätverk 
och samarbeten. Att elevers behov förändras, liksom att samhället 
gör det innebär också att man ständigt utmanas. Den utveckling som 
sker på dessa skolor tycks emellertid i första hand ske inom ramen för 
inriktningen i den gemensamma bärande idén eller visionen (singel-
loops-lärande)31. Man fördjupar och nyanserar den befintliga förståel-
sen av hur man kan bidra till lärande och utveckling. Däremot tycks 
man på flera av skolorna vara mindre benägen, eller intresserad av, att 
pröva eller ompröva själva grundidén. De sex skolorna kan sägas be-
finna sig i kontinuerlig utveckling – inom ramen för gällande grundidé.  

Att döma av de samtal som förs i grupperna verkar det som om 
man ser det ändå som ett ideal att kunna förhålla sig kritisk även till 
själva grundidén (även om det inte är ett mål i sig att byta ut den). 
Samtidigt menar man att det kan vara svårt att göra det på en skola 
vars arbete vilar på en gemensam förståelse och en stark övertygelse. 
Att nytillsatta lärare kan bidra med kritiskt tänkande och utmana en 
skolas grundidé är något som lyfts fram i en grupp. En förutsättning 
är förstås att man låter sig utmanas. Flera skolor tycks snarare sträva 
efter att anställa lärare som delar den idé som skolan arbetar efter för 

                                                           
31 Jfr Dubbelloops-lärande som innebär att man byter ut den bärande idén 
(Schön, 1983). 
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att på så sätt garantera ett fortsatt förståelsefördjupande arbete inom 
ramen för den.  

Något annat som utgör ett hinder för kontinuerlig utvecklingen 
(oavsett hur man förhåller sig till grundidén) verkar vara orken. Ut-
vecklingsarbete är krävande och det finns en risk att man tröttar ut 
sig. För att undvika stress och att man bränner ut sig, menar de 
medarbetare som samtalat om detta, att man kan lockas att slå sig till 
ro. Särskilt lätt är det att göra detta om man tycker att man har hittat 
något som fungerar bra och som andra (elever, föräldrar, förvaltning 
etc.) på olika sätt bekräftar. I ett par grupper frågar man sig också hur 
mycket utveckling man egentligen mäktar med, både som medarbeta-
re och som elev. Det finns en risk att det blir för mycket.  

I ett par grupper lyfter man också upp betydelsen av att på ett 
mera medvetet sätt arbeta med att beforska sin egen vardag ungefär 
på det sätt som man gjort i BUS-samarbetet. Att kunna synliggöra 
den egna verksamheten och olika förståelser av den genom att på ett 
mera systematiskt sätt samla in och analysera data är något som man 
uppfattar både kan stimulera till ett självkritiskt förhållningssätt och 
till lärande/utveckling. 

 

Vilken betydelse har kontinuitet respektive förändring i le-
darskapet? 
Ett av de mest tydliga mönstren i denna studie har varit skolledarska-
pets betydelse för utvecklingsarbetet på de undersökta skolorna. Att 
förändringar i skolledningen upplevs utgöra viktiga händelser har 
också framgått genom de tidsaxlar som konstruerats i intervjuerna 
med medarbetare. Med tanke på den betydelse medarbetarna på de 
sex skolorna tillmäter skolledningen ligger det nära till hands att ställa 
sig frågan huruvida skolornas förutsättningar för fortsatt utveckling 
är beroende av dessa skolledare. För att försöka fördjupa förståelsen av 
detta lät vi ett antal grupper föra lärande samtal med utgångspunkt i 
frågan Vilken betydelse har kontinuitet respektive förändringar i ledarskapet? 
En slutsats som man drar i dessa samtal är att ett rektorsbyte kan in-
nebära både en möjlighet till fortsatt utveckling och att ett pågående 
utvecklingsarbete kommer av sig. Dels medför ett rektorsbyte natur-
ligt ett möte som innebär att man försöker formulera sin förståelse av 
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uppdraget och eventuella visioner samt att man synliggör och klär sin 
verksamhet i ord. Dels erbjuder ett rektorsbyte en möjlighet att lyfta 
fram nya eller andra perspektiv än de som varit tillåtna tillsammans 
med en tidigare rektor. Samtidigt tar det tid att lära känna varandra, 
utveckla tillit och komma in ett gemensamt utvecklingsarbete. Med 
tanke på att utvecklingsarbete generellt tar tid behöver det därför fin-
nas en viss kontinuitet i ledarskapet.  

Att olika arbetslag är olika känsliga för ett rektorsbyte, är en annan 
slutsats man drar i de samtal som förs. Ett starkt arbetslag har större 
förutsättningar att upprätthålla en utvecklingsprocess även om det 
sker förändringar i ledarskapet än ett svagt, resonerar en grupp.  

Att personalgruppen är stabil är också något man upplever vara 
viktigt. En stor omsättning av personal kan försvåra gemensamt 
lärande samt försämra förutsättningarna att utveckla en gemensam 
förståelse, vilket enligt tidigare forskning visat sig vara betydelsefullt 
för framgångsrikt utvecklingsarbete (Scherp, 2003c).  

Detsamma gäller andra typer av förändringar i t ex ekonomiska 
och organisatoriska förutsättningar såsom elevantal, lokaltillång etc. 
Att anpassa sig till yttre förändringar av detta slag kan visserligen 
tvinga fram kreativitet och nytänkande, men samtidigt finns det en 
risk att kraften och engagemanget flyttas från mera angelägna pro-
blem, frågor eller utvecklingsområden med en mera direkt koppling 
till uppdraget att bidra till elevers lärande och utveckling. 

 

Pedagogik – organisation. Var börjar förändringen? 
Ytterligare en fråga som väcktes i samband med det avslutande semi-
nariet var huruvida det är i pedagogiken eller i organisationen föränd-
ringar startar. De grupper som talade om detta föreföll vara överens 
om att pedagogik och organisation står i ömsesidig relation till var-
andra, liksom att utveckling sker i ett växelspel mellan dessa två.   

En viss pedagogik kräver en viss organisation, medan en annan 
kräver ett annat. Det kan handla om alltifrån arbetspassens längd och 
arbetslagens utformning till den fysiska miljön och placeringen av 
utrustning. Samtidigt är det inte ovanligt att organisationsförändring-
ar tvingar fram nya lösningar som leder till nya perspektiv och peda-
gogisk förnyelse. Organisatoriska förändringar kan också i sig stimu-
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lera till kreativitet och kommunikation. Att man tvingas bilda arbets-
lag eller omorganisera arbetslag kan t ex öppna för nya sätt att se på 
och tänka om undervisning, liksom möjligheter att arbeta på nya sätt. 
Just bildandet av arbetslag är ett exempel på en organisatorisk föränd-
ring som lyfts fram som betydelsefull på ett par av de undersökta 
skolorna.  

En mera generell slutsats, som flera grupper drar, är emellertid att 
de förändringar som sker genom påtvingade organisationsförändring-
ar, som inte är förankrade i medarbetares sätt att tänka om hur de 
bäst kan bidra till elevers lärande och utveckling, löper större risk att 
bli kortvariga. Därför är det bättre om förändringen börjar i pedago-
giken, även om det ibland är svårt att genomföra sådana förändringar. 
Nya sätt att tänka kan ibland komma av sig om organisationen inte är 
flexibel och kan anpassas till dessa.  

Flera grupper konstaterar att det är svårt att få igenom önskvärda 
organisatoriska förändringar som grundar sig på att man förändrat sitt 
sätt att tänka i ett arbetslag på en stor skola. De förändringar som ger 
stöd åt ett arbetslags sätt att tänka och arbeta kanske samtidigt för-
svårar för ett annat arbetslag som arbetar på ett annat sätt eller utifrån 
en annan förståelse.  

Organisationen upplevs dessutom i sig ofta utgöra ett hinder för 
utveckling. De förändringar man finner lämpliga att göra utifrån de 
slutsatser man dragit om elevers lärande och utveckling låter sig 
ibland inte genomföras pga. tjänsters utformning, busstider, garante-
rad undervisningstid, lokaltillgång etc. Ju fler som är beroende av och 
ju mera komplex organisationen är desto svårare är det att förändra 
den till följd av pedagogiska överväganden och/eller lärdomar.  

En annan ofta återkommande uppfattning är att det är svårare att 
förändra organisationen på högstadie- och gymnasieskolan än i 
grundskolans tidigare år. Vad detta beror på är något man resonerar 
om i flera grupper. En möjlig förklaring som ges är att man på högs-
tadie- och gymnasieskolor är styrda av flera faktorer än grundskolan  
t ex kursplaner och betyg. En annan möjlig förklaring är att dessa 
skolor ofta är större och att det framförallt är det som gör det svårt. 
Något som tyder på det senare är att man på en av de gymnasieskolor 
som deltar i samarbetet (Sandö Räddningsgymnasium) upplever sig 
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ha stort inflytande över organisationen och att man där förklarar det 
bl. a med att skolan är liten. 

Överhuvudtaget tycks det vara ett övergripande mönster på de 
medverkande skolorna att det är lättare att bedriva skolutvecklingsar-
bete på en liten enhet än på en stor. På de större BUS-skolorna sker 
utveckling i första hand i mindre avgränsade enheter t ex hus, spår, 
program. Samtidigt begränsar detta möjligheterna till utmanande mö-
ten och variation – vilket också lyfts fram som en viktig förutsättning 
för utveckling – om man inte skapar tillfällen att möta och lära till-
sammans med andra. En möjlig konsekvens av detta resonemang är 
kanske att man bör skapa mindre skolor/organisationer för att gynna 
skolutveckling samtidigt som man bör sträva efter att skapa förut-
sättningar för och stimulera medarbetare i dessa skolor att lära av och 
tillsammans med andra, utanför den egna verksamheten. Att bygga 
upp nätverk, att besöka andra skolor och att ta emot besök, liksom 
att delta i kunskapsbildning av det slag som BUS-samarbetet bygger 
på är sådant som medarbetare lyfter fram som exempel hur man kan 
stimulera till detta.   

I en grupp menar man också att förändring sker på olika sätt be-
roende på styrning. I en toppstyrd organisation startar förändringar 
oftare i organisatoriska förändringar vilka ledningen fattat beslut om 
– kanske i hopp om att dessa ska föra med sig förändringar i pedago-
giken. Medan det i en mera medarbetarstyrd verksamhet är tvärtom. I 
en toppstyrd organisation finns dessutom risken att man huvudsakli-
gen ägnar sig åt organisatoriska förändringar som initieras uppifrån som lös-
ningar på diverse problem (även pedagogiska) och att man därför aldrig 
får tid och kraft över för att arbeta med själva problemen. Det pedago-
giska utvecklingsarbetet kan hejdas av kostsamma organisationsförändringar, 
konstaterar en grupp.  

 

Lärdomar om hur man kan bidra till barn och ungas lärande 
och utveckling  
Under det avslutande seminariet i projektet ombads samtliga medar-
betare vid de sex skolorna att skriva ner sina tre viktigaste lärdomar 
om hur man kan bidra till barns och ungas lärande och utveckling. 
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Syftet med det var att ge en bild av den samlade kunskap som finns 
på dessa skolor om elevers lärande och undervisning. Vid en jämfö-
relse mellan BUS-skolornas lärdomar och lärdomar som formulerats 
av andra skolor går det inte att urskilja några avgörande skillnader i 
hur man uttrycker sina lärdomar utan skillnaderna tycks mer bestå i 
att man tydliggjort sitt tänkande för varandra och formulerat en 
gemensam grund för arbetslagets arbete tillsammans med eleverna. 
En annan skillnad mellan BUS-skolorna och övriga skolor är att man 
på BUS-skolorna i högre grad tycks ha omsatt sina lärdomar i hand-
ling. 

En analys av de lärdomar som samlades in visar på stora likheter 
mellan BUS-medarbetarnas lärdomar om hur man på bästa sätt bidrar 
till elevernas lärande och utveckling och de resultat som studien visat 
beträffande skolornas utvecklingsarbete.  

Betydelsen av samarbete i trygga heterogena grupper där variation 
uppmuntras och tas tillvara betonas både när medarbetarna talar om 
det egna utvecklingsarbetet och när de talar om arbetet med eleverna. 
Detsamma gäller betydelsen av att pröva sig fram och tillåta misslyck-
anden eftersom dessa utgör en viktig del i lärprocessen. 

Arbetet med att bidra till elevers lärande och utveckling utgör med 
andra ord en parallellprocess till lärarnas eget lärande och utveck-
lingsarbetet på skolan.  

Trygg miljö och goda relationer – en förutsättning för lärande  
En stor del av lärdomarna handlar om den sociala miljön i skolan och 
om relationen mellan elev-lärare och/eller elev-elev.  

Att skolan kan erbjuda eleverna en trygg miljö är något som 
många betraktar som en grundläggande förutsättning för arbetet i 
skolan och för barns och ungas lärande. Detsamma gäller samspelet 
mellan framförallt lärare och elev, men också mellan elever och mel-
lan lärare. Att dessa relationer bygger på tillit, förtroende och respekt 
är något som många av medarbetarnas lärdomar handlar om. Barn lär 
sig när de känner sig trygga. … Eleverna behöver känna att de är trygga i sin 
miljö – att de kan lita på sina kamrater och på de vuxna omkring dem. … Ele-
verna behöver känna att de är trygga i sin miljö – att de kan lita på sina kamra-
ter och på de vuxna omkring dem. 
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Att möta eleverna där de befinner sig 
Vid sidan om den grupp av lärdomar som handlar om trygghet i 
gruppen och i relationen mellan lärare och elev, utgör de lärdomar 
som handlar om att möta eleverna där de befinner sig den största 
gruppen.  Man kan emellertid notera en skillnad i sättet att beskriva 
detta möte, liksom i sättet att motivera syftet med det. 

En del av dessa lärdomar verkar i första hand handla om att man 
som lärare behöver ta reda på vilken kunskaps- eller mognadsnivå 
eleverna befinner sig på för att kunna anpassa undervisningen till ele-
verna d v s lägga den på rätt nivå. Andra betonar istället betydelsen av 
att knyta an till elevernas erfarenheter, intressen och/eller behov. Det 
förra sättet att beskriva mötet tyder på ett sätt att förstå lärande som 
är mera linjärt än det senare. Något förenklat skulle man kanske kun-
na säga att man i det ena fallet tänker sig elevernas lärande ungefär 
såsom en trappa som eleverna i lite olika takt klättrar upp för. Medan 
man i det andra fallet ser elevernas lärande mera som förändringar i 
förståelse.  

Möjligen är det även så att de som utgår från elevernas kunskaps- 
och mognadsnivå organiserar lärprocessen utifrån ämnets egen inre 
logiska ordning medan de som betonar elevernas erfarenheter som 
utgångspunkt för undervisning utgår mer från eleverna egna logiska 
ordningar. 

Nedan följer exempel på lärdomar som uttrycker båda dessa olika 
sätt att förstå lärande: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetet utgår 
från elevens… 

…erfarenheter, tankar och intressen: 
”Starta i barnens värld och frågor för att ska-
pa haken i det nya.” 
”Utgå från elevernas erfarenhet och vardag.” 
”Elevinflytande, utgå från elevens intressen i 
lärandet.” 
”Försöka förstå hur eleverna tänker genom att 
ha en dialog och utifrån den bygga vidare.”

…elevens kunskaps-
nivå, mognad: 
”Genom att möta barnen 
på deras nivå.” 
”Att försöka möta den 
unge på dess utvecklings-
nivå.” 
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Flera lärdomar handlar också om betydelsen av individualisering. Även i 
dessa lärdomar kommer de skillnader i förståelse som beskrivits ovan 
till uttryck. Antingen motiverar man individualisering och betydelsen 
av att upprätta individuella studieplaner utifrån uppfattningen att ele-
verna lär sig vid olika tidpunkter i olika hastighet och/eller har olika 
sätt att lära Individualisering – alla elever har olika sätt att lära, olika tid för 
inlärning Eller så menar man helt enkelt att varje elev har sin unika 
föreställningsvärld och att det är tillvaratagandet av den som är själva 
individualiseringen.   

Motivation  
Att motivation är centralt för att lärande ska ske framgår av medarbe-
tarnas lärdomar. En relativt stor del av dessa handlar om detta. Vad 
man lyfter fram som motivationsskapande faktorer varierar.  Att 
väcka nyfikenhet och att arbeta med sånt som eleverna upplever meningsfullt, att 
utmana samt att ha roligt är de oftast förekommande exemplen på hur 
man kan bidra till elevers motivation för att lära. 

Att väcka nyfikenhet och arbeta med sånt som upplevs me-
ningsfullt 
Flera av lärdomarna handlar om att man som lärare behöver väcka 
elevernas nyfikenhet och att arbetet i skolan måste upplevas menings-
fullt av eleverna. Locka fram behovet, lusten och nyfikenheten hos dem. Det 
ska vara lustfyllt, intressant och kännas meningsfullt. … Med varje ny klass och 
inför varje ny kurs tillsammans planera ett arbetssätt som känns meningsfullt och 
utvecklande. … Eleverna lär sig mycket om de upplever att uppgiften är menings-
full för dem. Att de vet varför de ska lära sig något och vad de ska använda kun-
skapen till. 

Några nämner verklighetsanknytning andra sammanhang som betydel-
sefulla när det gäller att bidra till att arbetet blir meningsskapande. 
Ämnesintegrering – eller ämnesöverskridande arbetsformer som t ex 
tema, projekt, PBL är exempel på detta som lyfts fram.  

Att utmana  
Flera av lärdomarna handlar också om att utmana eleverna i deras 
tänkande så att de upplever ett behov av att lära. Utmana elevernas före-
ställningsvärld. … Skapa trygga situationer där eleven vågar vara sig själv och 
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utmana i tänket. … Provocera, utmana. …  Upptäcka/stärka den enskilde 
elevens tänkande, som leder till motivation att vilja veta utifrån sina egna frågor. 

Att ha roligt 
Andra betonar lusten och glädjen i själva aktiviteterna som det som 
ger motivation. När man har roligt får man liksom lärandet på köpet. 
Det måste vara lustfyllt. Att kunna hitta det som intresserar eleverna. Det som 
är roligt minns man. … Glädje, stimulans, humor inte helt fel för att öka moti-
vationen. 

Det som förenar dessa olika sätt på vilket man kan bidra till ele-
vers motivation att lära är att de tar sin utgångspunkt i elevens inre 
upplevelse och i ett inre behov av eller vilja att lära. I materialet före-
kommer även enstaka lärdomar som mera betonar lärarens roll som 
den som motiverar eleverna genom att argumentera för varför de ska 
lära. Att utgå ifrån elevens nivå men utmana och motivera till att utöka kun-
skapen. … Klargöra mål och varför- med skolgången. 

Delaktighet 
Föreställningen att man som lärare bör delta i problemlösningsarbetet 
uttrycks också i flera av de insamlade lärdomarna. Vuxna måste vara 
delaktiga och engagerade medforskare. Vi lär och upplever och förtjusas tillsam-
mans. … Ta med eleverna i planering av kurser – både innehåll och arbetssätt  
d v s de är med i hela processen … Vara tillsammans med eleverna. En i arbets-
laget i klassrummet. 

Lärdomar som uttrycker betydelsen av elevinflytande, elevers medbe-
stämmande eller delaktighet utgör överhuvudtaget en stor del av de in-
samlade lärdomarna.  

Variation 
Betydelsen av variation lyfts fram i flera av de insamlade lärdomarna, 
om än i lite olika sammanhang och med lite olika innebörd. En upp-
fattning tycks vara att det är viktigt att fånga upp variationen i elever-
nas föreställningar, erfarenheter och kunskaper för att kunna ta tillva-
ra dessa i lärprocessen t ex genom samarbetsinlärning i åldersblanda-
de eller på annat sätt heterogena grupper.  

En annan uppfattning är att det är viktigt att som lärare se till att 
variera arbetssätt och/eller redovisningsformer. Ett motiv för detta är 
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att man på så sätt får en mera stimulerande undervisning och kan 
minska risken för att eleverna tycker att arbetet blir för enahanda eller 
tråkigt. Ett annat är att man genom att variera arbetssätten kan tillgo-
dose olika inlärningsstilar och /eller ge alla elever att känna sig dukti-
ga, eftersom de behärskar olika sätt att arbeta/redovisa olika bra. Se 
till elevernas olika begåvningar. Alla lär inte på samma sätt. Både elever och 
personal måste se och godkänna olika vägar att nå kunskap. Eleverna måste få 
chans att arbeta på sitt sätt och känna att de är godkända 

Läraren 
Ett mindre antal lärdomar handlar om hur en lärare bör vara för att 
kunna bidra till lärande och utveckling hos eleverna. De egenskaper 
som lyfts fram är framförallt intresserad, lyhörd, engagerad, inspirerande och 
flexibel. 

Lärarnas lärmiljö 
Några av de insamlade lärdomarna handlar också om lärarnas lärmiljö 
d v s vad lärarna på olika sätt behöver för att kunna bidra till barns 
och ungas lärande. Det som lyfts fram är sådant som vi känner igen 
från studien av de faktorer som har betydelse för dessa skolors ut-
veckling t ex arbetslaget, stöd uppifrån och möjlighet till kontinuerlig ut-
veckling, eget lärande. 

Helhetsbild av lärdomar  
Ett försök till helhetsbild över de sex skolornas lärdomar om hur 
man på bästa sätt kan bidra till elevernas lärande och utveckling re-
dovisas i figur 11 
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Figur 11. Helhetsbild över de sex skolornas lärdomar om hur man på bästa 
sätt kan bidra till elevernas lärande och utveckling. 
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Koppling till olika teorier om lärande 
Majoriteten av BUS-medarbetarnas lärdomar uttrycker idéer som mer 
eller mindre starkt för tankarna till det som Scherp (2002) kallar Elev-
aktiva arbetssätt, vilket i sin tur bygger på konstruktivistisk och gestalt-
teoretisk teoribildning om lärande. Scherp beskriver de grundläggan-
de idéerna i dessa teorier på följande sätt: 

Enligt denna teori [konstruktivism] om lärande initi-
eras lärande av att individens föreställningar eller 
förståelse inte räcker till för att förklara, förstå eller 
hantera de nya erfarenheter hon gör. Inre obalans 
blir motorn för ett sökande efter kunskap så att man 
kan bygga upp föreställningar som stämmer bättre 
med verkligheten och därigenom återfå lugn. Inlär-
ningen utgörs av fördjupningar, vidgningar och ny-
anseringar av de tidigare föreställningarna. Utifrån 
gestaltteorin är repetition som kunskapens meder en 
sanning med modifikation. Repetition i sig åstad-
kommer inget lärande. Lärande innebär förändringar 
i individens kognitiva strukturer (Lewin (1963). Att 
lära in så att man kan upprepa eller återge det man 
lärt in behöver inte innebära att man förstått och ses 
inte som ert tecken på produktivt tänkande […]. 
(Scherp, 2004, s. 12). 

Elevaktivt arbete bygger på att eleverna är delaktiga när man definie-
rar kunskapsområden i skolan. Utgångspunkten för arbetet är elevens 
erfarenheter och vardagstänkande. Läraren i den elevaktiva skolan har 
framförallt två huvuduppgifter: 

Den ena är att utgå från eller knyta an till elevernas 
erfarenhetsvärld och de frågor och problem eleverna 
bär med sig. Om eleverna inte har några problem el-
ler frågor är det lärarens första uppgift att skapa pro-
blem som eleverna upplever som viktigt att lösa. 
Den andra uppgiften är att delta i problemlösnings-
arbetet och bidra till att eleverna bygger upp mera 
ändamålsenliga föreställningar (ibid. s.13). 
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Lärdomar som uttrycker betydelsen av att möta eleverna där de be-
finner sig för att sedan utmana deras föreställningar och därigenom 
bidra till att det uppstår ett behov och en inre drivkraft att lära, ger 
stöd åt ett sådant perspektiv på lärande. Detsamma gäller de lärdomar 
som handlar om att skapa och/eller ta tillvara den variation i uppfatt-
ningar och perspektiv som finns bland eleverna som underlag för ett 
gemensamt lärande, i vilket även läraren har en aktiv roll.  

Lärdomar som istället betonar lärarens aktiva roll som förmedlare 
av kunskap och som huvudansvarig för att planera såväl innehåll och 
arbetssätt med hänsyn till elevernas kunskaps- och utvecklingsnivå, 
ger istället stöd för ett sätt att tänka om lärande som har mera gemen-
samt med behavioristisk inlärningsteori.  

”Enligt behavioristisk inlärningsteori har läraren i huvudsak en 
kunskapsföreskrivande roll där han förmedlar vetenskapligt baserade 
sanningar och lösningar på problem inom olika ämnesområden.” 
(Scherp, 2004, s. 10). I en skola som bygger på detta sätt att tänka om 
lärande är det läraren som planerar undervisningen. Planeringen byg-
ger på och motiveras av lärarens kunskaper inom sitt 
ämne/kunskapsområde. Lärarens uppgift är utifrån detta perspektiv 
att underlätta inlärningen av det givna stoffet genom att dela upp det 
i mindre delar, vilka anpassas till elevernas kunskaps- och utveck-
lingsnivå på ett sätt som gör det lätt för eleven att lära sig det. På det-
ta sätt ökar elevens kunskaper inom ämnet successivt. ”En fram-
gångsrik elev i detta system är duktig på att konsumera, memorera 
och kunna återge det som läraren och läromedlen presenterat.” (ibid. 
s. 11).  

Det samlade materialet ger emellertid intrycket att konstruktivis-
tiskt synsätt dominerar över traditionellt förmedlingspedagogiska, 
behavioristiska, uppfattningar på de sex skolor som ingår i samarbe-
tet.  

De sex skolorna uppvisar liknande mönster 
En jämförande analys av varje enskild skolas lärdomar visar inte på 
några stora skillnader. Parallellen med de mönster som funnits i stu-
dien av skolornas utveckling och medarbetarnas egen utveckling samt 
kopplingen till konstruktivism och elevaktivt arbetssätt är synligt på 
alla de undersökta skolorna. Det som skiljer skolorna åt är framförallt 
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de arbetssätt och metoder som används på de olika skolorna och som 
ibland lyfts fram även i lärdomarna d v s PBL, tema, projekt, lära genom 
lek, samarbetsinlärning, laborativa arbetssätt etc.  

Att analysera och fördjupa förståelsen av lärdomar 
Sättet att uttrycka lärdomar varierar. En del av de insamlade lärdo-
marna är mera specifika än andra. En relativt stor del är emellertid 
uttryckta i mycket allmänna ordalag t ex Skapa goda lärsituationer. … 
Skapa intresse för ämnet/kursen. … Bevara elevens nyfikenhet…. Att ha en 
stimulerande undervisning. … Väcka barnens lust och nyfikenhet. … Skapa ett 
positivt klimat. 

Att analysera dessa kan vara svårt. En lärdom som säger att det är 
viktigt att skapa goda lärsituationer om man vill bidra till elevers 
lärande och utveckling, säger visserligen två viktiga saker. För det för-
sta att det är viktigt att eleven får delta i situationer som är lärande. 
För det andra att man som medarbetare i skolan har ett ansvar för 
skapa sådana situationer. Däremot framgår det inte vad det innebär 
eller hur man kan gå tillväga för att göra detta. Om man på en skola 
skulle vilja ta tillvara de lärdomar som medarbetare samlat på sig och 
använda dessa som underlag för gemensamt lärande och utveckling 
kan man behöva fördjupa förståelsen av innebörden i de lärdomar 
som uttrycks på detta sätt. Ett sätt att göra detta kan vara att föra 
lärande samtal där var och en får utveckla vad hon menar genom att 
redogöra för sina erfarenheter och vad det är i dessa som gjort att 
hon dragit just den lärdomen hon dragit. Tillsammans kan man sedan 
leta efter mönster i de enskilda erfarenheterna och föreställningarna 
och på så sätt fördjupa sin förståelse av vad det kan innebära att t ex 
skapa goda lärsituationer för elever. 
 

Inre motivation, ledning och styrning 
Att betona betydelsen av och utgå från den inre motivationen för 
lärande och utveckling är utmärkande för samtliga sex skolor. Det 
gäller såväl elevernas och lärarnas lärprocesser som utvecklingspro-
cessen på hela skolan. På en skola uttrycker man att eleverna är be-
tygsmotiverade när de kommer men att de successivt blir alltmer 
lärandemotiverade vartefter de får erfarenhet av de arbetssätt som 
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tillämpas på skolan. De lärdomar som såväl elever som lärare uttryck-
er om hur skolan på bästa sätt kan bidra till elevernas lärande och 
utveckling skiljer sig åt beroende på vilka arbetssätt som präglar sko-
lans arbete. 

På skolor där man förlitar sig på den yttre motivationen som betyg 
uttrycker lärare och elever lärdomar av följande karaktär: 

Elever: 
Text med instuderingsfrågor och genomgång av svar med läraren är ett effektivt 
sätt att lära sig., Lektionerna bör vara strukturerade med en tydlig plan och an-
givna sidhänvisningar., Regelbundna prov och diagnoser behövs., Strukturerade 
genomgångar där jag får anteckna., Nivågruppering, stöd, läxhjälp.,Tydlig plane-
ring av varje moment (Vad ska jag kunna? Hur blir jag bedömd? När sker 
prov?). 

Lärare: 
Presentera inlärningsstoffet i mindre delar., Att eleverna noga följer med när lära-
ren går igenom nya moment och antecknar det som skrivs på tavlan., Arbeta 
målmedvetet och aktivt med övningsuppgifter under lektioner och fråga läraren om 
oklara saker., Göra läxorna och gärna litet mer., Repetition där många delmo-
ment finns med., Visa att jag inte slösar bort deras tid på kring-snack. 
 

På skolor där den inre motivationen betonas uttrycker man istället 
lärdomar av följande slag när det gäller att få en hög kvalitet i elever-
nas lärprocesser:  

Elever: 
Att ta det som hänger ihop oavsett ämne ger en högre motivation som underlättar 
lärandet., Man blir inte motiverad av att höra att något kommer på skrivningen 
utan man blir motiverad av att ställas inför ett problem. När man märker att 
man inte har tillräckliga kunskaper för att kunna lösa problemet blir man moti-
verad att lära sig det., Om man har någon som bara matar in då är det någon 
som redan hittat lösningen men om man i en basgrupp försöker hitta lösningen på 
problem vi måste lösa och vi måste hitta informationen själva då måste jag bearbe-
ta min hjärna för att kunna förstå det här. Jag måste kunna förklara för andra 
hur jag tänker och byta tankar., Man kan koppla ihop sina erfarenheter med 
vad som står i böckerna., Man behöver tänka själv., Istället för att man har en 
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lärare som står och pratar hela tiden ger man tid till diskussion, reflektion och 
bearbetning som gör att man lär sig bättre., I basgruppen delar med sig vad man 
lärt sig. Kan kolla om man fattat rätt. Man lär av varandra., Man har ett sam-
arbete med lärarna. 

Lärare 
Att skapa en arbetsmiljö i klassrummet som befrämjar ett analytiskt och reflek-
terande arbetssätt., Vardagsanknytning., Att vara intresserad av elevernas 
”värld” och utgångsbegrepp, för att kunna anknyta till dessa och utveckla dessa., 
Inte skapa åt eleverna utan med dem., Att möta eleverna där de är i sitt tänkan-
de., Det måste finnas en fråga hos eleven., Eleverna måste bjudas in till samtal, 
dialog och diskussion i undervisningssituationen., Att ordna möten mellan elever-
na och ’världen utanför skolan’, Att låta eleverna formulera sina egna frågor och 
använda dem som utgångspunkt för momentet., Ibland har elever lättare att förstå 
elevers förklaringar än lärarens. 
 
Resultaten utifrån skoleffektivitetsforskningen tycks stämma bäst 
överens med lärdomarna om hur man får en hög kvalitet i ett mer 
traditionellt undervisningsmönster där man förlitar sig på yttre moti-
vation i form av skrivningsresultat och betyg. Grosin (2003), som är 
företrädare för skoleffektivitetsforskningen i Sverige, uttrycker t ex 
att målet för skolutveckling är att ”förbättra elevernas prestationer 
och anpassning, det vill säga förmåga att hävda sig kunskapsmässigt i 
de typer av utvärderingar som används i skolorna, t ex betyg, natio-
nella prov och andra typer av kunskapsprov.” (s. 225) Bland kriteri-
erna för en effektiv skola finns t ex koncentration till ett begränsat 
antal teman under lektionerna, regelbunden utvärdering och uppfölj-
ning av elevernas kunskaper, ordning och reda samt bestämda men 
måttfulla sanktioner mot dåligt uppförande samt uppmuntran och 
belöning för bra arbete. Kopplingen till den behavioristiska skolan 
och utbildningsteknologin är tydlig. 

Resultaten i BUS-projektet är främst giltiga för att få en hög kvali-
tet i en mer elevaktiv skola byggd på konstruktivistisk teori om läran-
de där den inre motivationen för lärande betonas. Det betyder givet-
vis inte att resultaten i form av betyg är mindre viktiga men utgångs-
punkten är att man skaffar sig mer bestående och fördjupade kun-
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skaper om lärandet i sig och inte betygen ligger till grund för studie-
motivationen.  

 Att försöka få så höga betyg som möjligt behöver givetvis heller 
inte innebära att man inte lär sig men det kan möjligen vara så att 
kvaliteten i kunskapen blir annorlunda om man läser för att få så 
höga betyg som möjligt på närmaste skrivning jämfört med att man 
lär för att man vill förstå. För att få så höga betyg som möjligt anger 
elever t ex att det gäller att plugga intensivt inför skrivningarna och 
vila upp sig däremellan samt se till att läraren inte upptäcker vad man 
inte kan. Om syftet varit att lära så mycket som möjligt skulle man 
snarare ha berättat för läraren vad man inte kan så att man kan få 
hjälp med att lära sig detta. Kvaliteten i kunskapen är givetvis även 
beroende av den typ av kunskap som kunskapsproven mäter och den 
typ av betygskriterier som ligger till grund för betygen. 

Det kan möjligen vara så att mer bestående resultat av lärande och 
skolutveckling är beroende av ett inifrån- eller utifrånperspektiv. I 
figur 12 exemplifieras några företeelser utifrån denna indelnings-
grund. 
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Utifrån  Inifrån 

Betygsmotiverade elever  
�� Lärandemotiverade elever 

Utgå från varje skolämnes 
inre egna logiska ordning när 
man organiserar elevernas 
lärprocess 

�� 

Utgå från och knyta an till elever-
nas föreställningar när man organi-
serar elevernas lärprocess dvs möta 
eleverna där de är i sitt tänkande 

Eleverna ska komma ihåg 
färdiga lösningar och struktu-
rer som formulerats av andra

�� 
Utveckla elevernas förmåga att 
upptäcka och skapa mönster och 
strukturer 

Ställa höga krav och ha höga 
förväntningar på eleverna �� 

Se till att eleverna ställer höga krav 
och har höga förväntningar på sig 
själva 

Ha tydligt formulerade regler 
och normer för eleverna �� Arbeta med elevernas gemensam-

ma inre värdegrund   
Belöna framsteg genom yttre 
belöningar �� Betona den inre tillfredställelsen av 

att ha lärt 

Reducera yttre stimuli för att 
hjälpa barn med koncentra-
tionssvårigheter 

�� 

Hjälpa barn med koncentrations-
svårigheter att utveckla inre struk-
turer så att de kan sortera och filt-
rera mängden av yttre stimuli 

Mål formulerade uppifrån �� Mål formuleras på samma nivå 
som där de ska förverkligas 

Kontrollerande utvärdering, 
inspektion �� Utvärdering som underlag för eget 

lärande 
Anmoda till förändringar i 
görande �� Skapa utmanande möten som 

grund för lärande 

Läraren som utförare  
�� Läraren som skapare 

Yttre nödvändighet som 
grund för förändring �� Inre nödvändighet som grund för 

förändring 
 

Figur 12. Utifrån- respektive inifrånperspektiv på lärande och skolutveck-
ling 

 
Denna tudelning utifrån ett inifrån- respektive utifrånperspektiv på 
lärande och skolutveckling ska inte ses som varandra uteslutande utan 
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ska istället ses som balanspar men där tyngdpunkten kan ligga mer 
eller mindre i linje med det ena eller andra perspektivet. Resultaten i 
BUS-projektet tyder på att ett inifrånperspektiv i högre grad gynnar 
bestående skolutveckling än ett utifrånperspektiv även om det är möj-
ligt att ett utifrånperspektiv ibland kan leda till snabbare men kortva-
riga förändringar. Denna hypotes skulle kunna utgöra utgångspunk-
ten för ett nytt forskningsarbete. 
 

Metoddiskussion  

Intresse för att delta i kunskapsbildning 
Det sätt att arbeta med kunskapsbildning som BUS-samarbetet byg-
ger på har mottagits övervägande positivt av medarbetarna på de sex 
skolorna. Redan efter de första utbildningsdagarna var engagemanget 
och entusiasmen inför samarbetet stort bland de 56 medforskarna. I 
de reflektioner som skrevs i anslutning till utbildningsdagarna ut-
trycks detta. Nedan återges några karaktäristiska utsagor: Att delta i 
projektet känns mycket spännande och lärorikt. Vi kommer in i en delvis ny 
värld. Det känns på tiden att hjälpa pedagoger att involveras i forskning både för 
att få bättre kontakt med forskning men också att i nån mån börja sätta ord på 
tyst kunskap. … Tänk att vara i framkant när det gäller skolutveckling. Det 
sporrar mig att fortsätta att arbeta inom skolan. Att vara med i dessa samman-
hang gör att mitt arbete känns meningsfullt … Rent personligen känner jag mig 
nytänd vilket jag i min nuvarande situation hade ett stort behov av När man 
känner att man är delaktig i processen så ger det en väldig inspiration.  

Liknande reaktioner uttrycks i de samtal som förs i grupper av 
medarbetare under det avslutande seminariet. I flera grupper är man 
mycket positiva till samarbetet i sin helhet: Arbetsplatsförlagd forskning 
är det enda rätta. … Äntligen ett projekt som tog tag i skolans verkliga värld. 

Samarbetet tycks ha väckt intresse hos flera för fortsatt arbete 
med forskning/kunskapsbildning. I en grupp föreslår man ett friår för 
lärare för att arbeta med forskning. Andra ser det här sättet att arbeta med 
kunskapsbildning mera som en fortbildningsprocess – något som man 
kan använda sig av som en del i det fortlöpande utvecklingsarbetet.  

Samtidigt ställer man sig frågan hur resultatet kommer att tas emot 
av forskarvärlden? Vem har rätt till kunskapsbildningen? 
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Arbetet har lämnat spår i verksamheten 
Att samarbetet också har lämnat spår i arbetet på de olika skolorna 
framkom när rektorerna på de sex skolorna träffades i februari 2004 
för att stämma av arbetet och för att planera det avslutande seminari-
et.  

Något som många upplevt positivt är t ex de lärande samtalen. 
Det man lyfter fram som en styrka är framförallt att alla blir delaktiga 
och deltar i samtalet. Flera rektorer menar att medverkan i samarbetet 
framförallt har väckt ett intresse för att lära mer om och utveckla 
samtalen på den egna skolan så att dessa blir mera lärande. På en sko-
la menar man att det redan har skett en utveckling och att man har 
börjat använda sig av lärande samtal även i arbetet med eleverna. Sko-
lans rektor förklarar framgången med att man förberedde sig väl inför 
de samtal som fördes utifrån de analyser som medforskarna gjort. 
Alla läste skriften Att leda lärande samtal (Scherp, 2003b). Dessutom 
satte man av 3 timmar åt att förbereda de samtal som man sedan 
hade. Genom dessa förberedelser lyckades man få en hög kvalitet i de 
samtal som fördes och man kände nyttan av dem. 

Arbetet med föreställningskartor är också något som upplevts po-
sitivt och som flera skolor valt att ta fasta på. En slutsats man dragit 
är att intervjuer med föreställningskarta bidrar till att synliggöra både 
det egna och varandras sätt att tänka. En annan är att den som inter-
vjuas känner sig sedd. De positiva erfarenheterna av metoden har 
medfört att man på tre av skolorna valt att använda den även i arbetet 
med eleverna.  

Samtliga rektorer är övertygade om att BUS-samarbetet kommer 
att ha betydelse för skolornas fortsatta utvecklingsarbete. Förutom att 
man tagit till vara de metoder man kommit i kontakt med har arbetet 
med att synliggöra medarbetares olika förståelser väckt en del nya 
frågor och bidragit till att man gått in i nya lärprocesser. Det finns 
också tecken på att man formulerat en del lärdomar och att man har 
gjort, eller planerar att göra, någon förändring. En rektor berättar t ex 
att man till följd av de lärande samtal som fördes med utgångspunkt i 
analysen, redan har genomfört en del förändringar i ledningens sätt 
att arbeta. På en annan skola har analysen bidragit till att man talar 
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om att göra förändringar i arbetslagen för att underlätta det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 

I de samtal som förs i grupper av medarbetare under det avslutande 
seminariet bekräftas det som rektorerna beskrivit. Flera grupper me-
nar att de har använt eller kommer att använda sig av t ex föreställ-
ningskartor i sitt arbete framöver, i arbetslaget och/eller tillsammans 
med elever. I en grupp berättar man hur man har använt sig av det 
sätt att bearbeta data genom att kategorisera utsagor, som tillämpats i 
samarbetet, även i andra sammanhang för att lättare kunna se möns-
ter. Ytterligare andra beskriver hur erfarenheterna av arbetet bidragit 
till att förändra de samtal som förs på skolan. Några menar att man 
börjat skilja mellan lärande möten och göra-möten. Att man blivit mera 
medveten om hur man ställer frågor som bidrar till fördjupade samtal 
är också något som lyfts fram. Man ställer t ex oftare öppna och för-
ståelsefördjupande frågor av typen Hur tänker du då? än man tidigare 
gjort.  

 

Tillförlitlighet 
Frågan om tillförlitlighet har diskuterats flera gånger under arbetets 
gång. Både i form av klassiska validitets- och reliabilitetsproblem och 
i form av för ansatsen mera specifika problem, vilka kan relateras till 
processens uppläggning och det faktum att så många deltagit i den. 

Utöver frågan om huruvida skolorna är utvecklingsbenägna eller 
inte, har medarbetare funderat över hur antagandet att de är det kan 
ha påverkat intervjuerna. Hade man svarat på ett annat sätt om ut-
gångspunkten varit en annan? Möjligheten finns naturligtvis. Kanske 
kan den utgångspunkt man haft t ex vara en orsak till att man inte 
mera har betonat upplevelsen av att ha problem som en utvecklings-
initierande faktor, trots att andra samtal (t ex de som medverkande 
forskare har fört med medarbetare på skolorna) tyder på det.32 

Något annat man funderat över är hur stor betydelse de olika in-
tervjuarnas olika sätt att fråga har för det som de intervjuade lyfter 
fram. Finns det en risk att man fångar upp olika saker? Samtidigt 
konstaterar man att de kartor som växer fram visserligen är olika, 

                                                           
32 Se t ex Arthur Engbergsskolan, sid. 75 ff  
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men att det i stort sätt är likartade frågor eller frågeområden som be-
handlas. Detta föder ytterligare en fråga som har att göra med urvalet 
av skolor. Hade man fått liknande svar oavsett vilken skola man gjort 
studien på? Kan det vara så att man även på mindre utvecklingsbe-
nägna skolor skulle lyfta fram samma faktorer för att beskriva vad 
som bidragit till deras utveckling (i den mån det skett någon sådan)? 
Och på vilket sätt skulle det påverka tillförlitligheten i de resultat som 
vuxit fram som en följd av detta samarbete. Skulle det ha någon be-
tydelse? Eller skulle det bara ytterligare bekräfta giltigheten i de resul-
taten? Hur skulle resultatet bli om intervjuer gjordes på en bakåt-
strävande skola, är en fråga man ställer sig.  

Att så många deltagit i kunskapsbildningsprocessen är något som 
både uppfattas öka resultatets tillförlitlighet och utgöra ett hot mot 
den. 

Samtidigt som flera perspektiv lyfts fram och kan bidra till en för-
djupad analys medför det stora antalen deltagare i processen en del 
reliabilitetsproblem.   
 

Svårt med analys och tolkning 
Det som av medarbetarna upplevts svårast i kunskapsbildningspro-
cessen är att analysera data liksom att hantera det faktum att såväl 
medforskare som medarbetare gör olika tolkningar. Nedan beskrivs 
hur dessa svårigheter gestaltat sig på vägen och hur de hanterats un-
der arbetets gång. 

Den första svårigheten dök upp när intervjuerna genomförts och 
man skulle kategorisera utsagor med hjälp av den kategoriserings-
nyckel som arbetats fram med hjälp av pilotstudien. Flera medarbeta-
re tyckte att det var svårt att avgöra var de olika utsagorna egentligen 
hörde hemma och man upptäckte att man ibland gjorde olika be-
dömningar. För att minska detta interreliabilitetsproblem samlades 
alla kategoriseringar in av medverkande forskare som gick igenom 
dem. Syftet var dels att försöka upptäcka och synliggöra skillnader i 
sättet att tolka enskilda utsagor och/eller kategorier, dels att bidra 
med ett förtydligande av kategoriseringen utifrån de tveksamheter 
som uppstått.  
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När all data bearbetats och analyserats med hjälp av de gemensamma 
kategorierna och med hjälp av underkategorier som medforskarna 
utarbetade gjordes de analyser som skulle ligga till grund för lärande 
samtal och så småningom resultatredovisningen. Ganska snart upp-
täckte man att den tid som avsattes för detta arbete var för snålt till-
tagen. Detta skapade frustration bland medforskarna som inte tyckte 
att de hade fått fullfölja arbetet på det sätt de önskade.  

Även medarbetare ute på skolorna reagerade på att de analyser 
som medforskarna gjorde utifrån det insamlade och bearbetade mate-
rialet var tunna. Man tyckte att de i alltför stor utsträckning utgjorde 
beskrivningar av mönster man tyckt sig ha sett utan att man visade 
vad man grundade sina slutsatser på (t ex genom att illustrera med 
utsagor hämtade från materialet). Vidare tyckte man att redovisning-
arna innehöll för lite av analys och problematisering kring de resultat 
man funnit.  

Även om uppfattningen (att analyserna var tunna) delades av 
många grupper ute på skolorna, verkar det som om man har förhållit 
sig till det på olika sätt. På en del skolor har man sett de lärande sam-
talen som ett tillfälle att komplettera och fördjupa de analyser som 
gjorts, medan man på en av skolorna reagerade på de bristfälliga ana-
lyserna med irritation, frustration och besvikelse – med följd att det 
fortsatta arbetet med materialet i lärande samtal försvårades och att 
medforskarnas legitimitet ifrågasattes. Man retade sig på både inne-
hållet, som man upplevde vara fyllt av motsägelser och innehållande 
sakfel, och på den skriftliga framställningen, förekomsten av stavfel 
etc.  

Man kan med andra ord konstatera att kvaliteten i en analys kan 
vara betydelsefull för hur den tas emot av medarbetare som inte del-
tagit i arbetet som medforskare, liksom för förutsättningarna att föra 
lärande samtal. För att förstå innebörden i detta behöver vi kanske 
försöka klargöra vad vi menar med kvalitet i detta sammanhang. 

Att en analys, som bygger på medarbetares förståelser av någon-
ting, kan uppvisa motstridiga uppfattningar är i sig inget konstigt. Det 
är fullt möjligt att olika medarbetare uppfattar och förstår ett och 
samma fenomen på olika sätt. När man analyserar data som bygger 
på sådana föreställningar med avsikten på att hitta mönster i variatio-
nen är det naturligt att några föreställningar träder fram på bekostnad 
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av andra. Allas unika sätt att förstå ett fenomen kan omöjligt lyftas 
fram i en analys av det här slaget. Samtidigt som det heller inte är syf-
tet. Man löper risk att inte se skogen för alla träden. I de fall man kan 
urskilja olika mönster bör naturligtvis detta framgå. Liksom om det 
förekommer enstaka föreställningar som starkt avviker från mera 
dominerande mönster. Samtidigt kan man kanske kräva av en analys 
att den problematiserar detta – att man försöker förstå hur det kommer sig.  

Man kan konstatera att få av de analyser som medforskarna gjorde 
innehåller sådana försök. Och man kan naturligtvis fråga sig varför. 
En möjlig förklaring är helt enkelt att man inte hade tillräckligt med 
tid för analysarbetet, vilket är något som medforskarna själva uttryckt 
och känt stor frustration över. En annan möjlighet är att man inte har 
de kunskaper som krävs eller tillräcklig vana att göra analyser av det 
här slaget. Intressant i sammanhanget är emellertid att det förekom-
mer mer av analys och problematisering i den dokumentation som 
gjorts utifrån skolornas lärande samtal, även om variationen är stor 
mellan skolorna, vilket redan nämnts. Möjligen beror det på att man 
hade mera tid för dessa samtal än vad medforskarna fick för sina ana-
lyser. Möjligen kan det också bero på att samtalsformen i sig stimule-
rar till och underlättar analys. 

När rektorerna träffades försökte man tillsammans förstå hur det 
kommer sig att reaktionerna på medforskarnas analyser blivit så olika. 
Rektorerna lyfter fram flera faktorer som de menar kan ha haft bety-
delse. Olika förståelser av samarbetet och syftet med det, är en sådan 
faktor. Kanske såg inte alla medarbetare samarbetet som en gemen-
sam kunskapsbildningsprocess i vilken de själva hade möjlighet att 
och förväntades delta i? Olika föreställningar om vad en analys är och 
vilka krav man kan ställa på en sådan är en annan faktor som rekto-
rerna menar kan ha haft en viss betydelse. 

Att variationen i förståelse och förväntningar varit större på vissa 
skolor än på andra är i sin tur något som rektorerna menar kan relate-
ras till skolornas storlek. På en större skola är det svårare att nå en 
gemensam förståelse än på en mindre, är en slutsats som man drar. 
Hur man förberedde sig inför de lärande samtalen är också något 
som rektorerna tror kan ha haft betydelse för hur analyserna mottogs 
i vilken utsträckning man bidrog till att fördjupa dessa.  
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På några skolor valde man t ex att komplettera medforskarnas analy-
ser med det material som legat till grund för dessa d v s tidsaxlarna, 
föreställningskartorna och/eller den kategorisering av utsagor som 
gjorts som en del i bearbetningen/analysen av dessa. På så sätt hade 
man ett bättre underlag för samtalet än om man bara haft medfors-
karnas analyser i form av redovisningar av de mönster man sett.  

Rektorerna funderar också över vilken betydelse själva presenta-
tionen av materialet kan ha haft. Ibland hade kanske en muntlig 
genomgång av funna mönster varit att föredra framför att dela ut ett 
dokument som inte uppfyller de krav man kan förvänta sig att 
medarbetarna ställer på en analys. Möjligen har det också viss bety-
delse vilken kultur man har på skolan och vilka medarbetare man har 
att göra med. Lärare på gymnasiet som dagligen arbetar med att lära 
elever att göra analyser och skriva rapporter har kanske andra för-
väntningar än lärare som inte gör det.  

Sammanfattningsvis kan konstatera att skolledaren har haft en vik-
tig roll i den kunskapsbildningsprocess som BUS-samarbetet utgjort. 
Att arbetet skett i samarbete med forskare som har kunnat bidra till 
att fördjupa medarbetarnas analyser är också något som upplevts ha 
stor betydelse för resultatet.  
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Bilaga 1 

Enkät till lärare  

1. Kommun: _________________________________________  

    Skola: ____________________________________________  

2. Kön:  kvinna � �    man � 
 
3. Jag är … 

… förskollärare �� � 

… fritidspedagog �� � 

… grundskollärare ��� � 

… gymnasielärare � � 

 

4. Jag har arbetat inom sko-
la/förskola/fritidshem i…  

… 0 – 5 år� … 6 – 10 år � … mer än 10 år ��

 
� � � 

5. Jag har arbetat på den här skolan 
i ……..  

… 0 – 5 år �� … 6 – 10 år � … mer än 10 år ��

 
� � � 

6. Hur är det att vara lärare på din skola?  
Här följer ett antal påståenden om hur du upplever att det är att vara lärare på din skola och 
i ditt arbetslag. Markera med ett kryss det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst in.  

Jag…  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

a. …trivs bra i mitt arbetslag.  � � � � 

b. …upplever att kollegerna i arbetslaget ger mig stöd i 
mitt arbete.  � � � � 

c. .…tycker att vi behöver mer tid till att träffas i ar-
betslaget.  � � � � 

d. .… trivs med att vara lärare.  � � � � 

e. .… trivs bra på skolan.  � � � � 

f. .… har stort förtroende för skolledningens sätt att 
utföra sitt arbete.  � � � � 
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Jag…  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

g. .…har stora möjligheter att vara med och påverka de 
frågor som jag tycker är viktiga på skolan.  � � � � 

h. …..upplever mitt arbete som mycket meningsfullt  � � � � 

i. ... upplever att arbetsbelastningen är alldeles för hög 
för att jag ska kunna förverkliga mina pedagogiska 
ambitioner  

� � � � 

 

7. Vår skola  
Följande påståenden handlar om din skola. Markera med ett kryss det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst 
in.  

På vår skola…  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

a. … för vi ofta samtal med varandra för att 
fördjupa förståelsen av vårt läraruppdrag som 
det beskrivs i läroplan och skolplan.  

� � � � � 

b. … råder mycket olika uppfattningar om hur 
man bör undervisa.  � � � � � 

c. … finns en anda som uppmuntrar mig att 
variera upplägget av undervisningen.  � � � � � 

d. ... utvärderar vi regelbundet vår verksamhet.  � � � � � 

e. … utgår kompetensutvecklingen från de pro-
blem som uppstår i den dagliga verksamheten.  � � � � � 

f. … utgörs kompetensutvecklingen ofta av en-
gångstillställningar.  � � � � � 

g. … påverkar arbetslagen i hög grad innehållet i 
kompetensutvecklingen.  � � � � � 

h. … dokumenteras de lärdomar om lärande och 
undervisning som visat sig vara hållbara.  � � � � � 

i. … sammanställs lärdomar till en för skolan 
gemensam ”kunskapsbank” om lärande och 
undervisning.  

� � � � � 

j. ... försvårar organisationen såsom schema, 
lokaler, undervisningsgrupper etc min möjlighet 
att förverkliga mina pedagogiska intentioner.  

� � � � � 
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8. Förklaringar till framgångar och problem i verksamheten…  

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

a. … söks oftast i egenskaper, kompetenser 
eller tillkorta-kommanden hos enskilda skolle-
dare, lärare eller elever.  

� � � � � 

b. …söks oftast i olika delar av skolmiljön som 
vi kan påverka.  � � � � � 

c. … söks oftast i omständigheter utanför våra 
påverkansmöjligheter.  � � � � � 

9. Hur ser du på skolledarskapet på din skola?  
Nedan följer ett antal påståenden som rör ledarskapet på din skola. Hur väl stämmer dessa påståenden in? Markera 
med ett kryss det svarsalternativ som stämmer bäst med din uppfattning  

Rektor…  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

a. … är intresserad av hur vi lärare vill arbeta 
för att hjälpa barnen och ungdomarna att 
lära.  

� � � � � 

b. … förlitar sig på lärarnas bedömning av 
vad som är lämpligt i olika undervisningssi-
tuationer.  

� � � � � 

c. …är bra på att förmedla sina egna inten-
tioner med skolans arbete.  � � � � � 

d. …är öppen för påverkan vad gäller skolans 
pedagogiska arbete.  � � � � � 

e. … har höga förväntningar på lärarna vad 
gäller att leda barn och ungdomars lärande.  � � � � � 

f. …är intresserad av hur vi lärare ser på 
skolans uppdrag.  � � � � � 

g. … har påverkat min syn på mitt uppdrag 
som lärare.  � � � � � 

h. …deltar aktivt i diskussioner som rör pe-
dagogiska visioner.  � � � � � 

i … framhåller ofta skolans uppdrag  

t ex genom att samtala om läroplanen 
och/eller skolplanen.  

� � � � � 

j…. framför argument i pedagogiska frågor 
även om de är av ifrågasättande karaktär.  � � � � � 

k. … har en syn på önskvärd pedagogisk 
utveckling för vår skola som stämmer över-
ens med min uppfattning. 

� � � � � 

l. … bidrar till att vårt lärande utifrån var-
dagsarbetet tas till vara och systematiseras. � � � � � 

m. … har samtal med oss lärare om vårt eget 
lärande om undervisning och lärande.  � � � � � 
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10. Vad påverkar ditt sätt att undervisa?  
I hur hög grad har följande omständigheter påverkat ditt sätt att undervisa? Sätt ett kryss för det svarsalternativ 
som stämmer bäst med din uppfattning.  

 Mycket hög 
grad 

Hög 
grad 

Viss 
mån 

Inte 
alls 

a. mina direkta erfarenheter i klassrummet  � � � � 

b. att samtala med mina kolleger  � � � � 

c. att samtala med skolledare  � � � � 

d. att samtala med eleverna om hur de upplever undervisning-
en  � � � � 

e. att läsa ämnesinriktad facklitteratur  � � � � 

f. att läsa pedagogisk facklitteratur  � � � � 

g. mina erfarenheter utanför skolan  � � � � 

h. den interna fortbildningen  � � � � 

i. kompetensutveckling anordnad av någon annan utanför 
skolan  � � � � 

j. Läroplan och/eller skolplan  � � � � 

k. Kursplan och /eller betygskriterier  � � � � 

 

11. Arbetslagsarbete  
Hur är arbetslagen sammansatta på er skola Sätt så många kryss du behöver:  

� Ämnesvis  

� Ämnesövergripande  

� Ålders-/årskurshomogent  

� Ålders-/årskursheterogent  

� Programvis  

� Profilindelat (t ex efter arbetssätt)  

� Husindelat (t ex på basis av lokaltillhörighet)  

� Arbetslag finns inte på skolan  

12. Vad talar ni om på era arbetslagsmöten?  
      Rangordna följande alternativ efter hur mycket tid du tycker det upptar. 1 = mest tid 4 = minst tid  

 Nu Ideal 

Pedagogiska frågor    

Administrativa/organisatoriska/ekonomiska frågor    

Elevärenden    

Uppdraget, läroplan, skolplan  
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13. Varifrån initieras de frågor som tas upp på arbetslagsmötena?  
Rangordna följande alternativ efter vad som är vanligast genom att markera 1 (= vanligast),2,3 eller 4 
(= mest ovanligt):  
 

 Nu Ideal 

Skolledning    

Andra lärare/arbetslag    

Myndigheter/politiker    

Lärarna i det egna arbetslaget  

14. Hur ser samspelet i arbetslaget ut? - (när ni inte lyssnar på information)  
Rangordna förljande alternativ efter vad som är vanligast genom att markera 1 (= vanligast),2,3 eller 4 
(= mest ovanligt):  

 Nu Ideal 

Diskussion och debatt (övertyga varandra)    

Dialog (försök till att förstå varandras perspektiv)    

Vardagsprat (som inte rör skola)    

Erfarenhetsutbyte (upplevelser i arbetet)  

 

15. I vårt arbetslag uppmuntras man att tala om…  
 

 Instämmer 
helt  

Instämmer 
delvis  

Instämmer 
nog inte  

Instämmer 
inte alls  

a. …det man har lyckats med.  � � � � 

b. …det som inte har gått så bra.  � � � � 

c. …oenighet och konflikter.  � � � � 

d. …andra alternativa sätt att arbeta än de som 
förekommer i arbetslaget eller på skolan.  � � � � 

 

16.  
Instämmer 
helt  

Instämmer 
delvis  

Instämmer 
nog inte  

Instämmer 
inte alls  

Vet 
inte  

a. I vårt arbetslag har vi en gemensam syn 
på hur barn och ungdomar lär sig.  � � � � � 

b. I vårt arbetslag undersöker vi kritiskt 
olika undervisningssätt.  � � � � � 

c. I arbetslaget talar vi ofta om vad vi kan 
lära oss av det som sker i vardagsarbetet.  � � � � � 
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17. Skolan vision  
Nedan följer ett antal påståenden som handlar om visioner. Om ni inte har en vision på din skola behöver du inte 
besvara fråga 18  

 Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet inte 

På vår skola har vi en vision om verksamhe-
tens inriktning.  � � � � � 

 

18. Om ni har en vision på skolan, hur väl stämmer dessa påståenden in?  

Skolans vision….  Instämmer 
helt 

Instämmer 
delvis 

Instämmer 
nog inte 

Instämmer 
inte alls 

Vet 
inte 

a. …stämmer överens med min person-
liga uppfattning.  � � � � � 

b. …påverkar mitt vardagliga arbete 
som lärare.  � � � � � 

c. …känns ouppnåelig.  � � � � � 

d. …framhålls ofta av rektor.  � � � � � 

e. …används som utgångspunkt när vi 
utvärderar vårt arbete.  � � � � � 

f. .…används ofta som utgångspunkt 
när vi planerar vårt arbete.  � � � � � 

g. …är mest tomma ord.  � � � � � 

h….känns sporrande.  � � � � � 

i. …är ett resultat av intensiva diskus-
sioner på skolan.  � � � � � 

j…har sin utgångspunkt i skolans upp-
drag.  � � � � � 

k.…avspeglar skolpersonalens uppfatt-
ningar.  � � � � � 

l. … har arbetats fram på initiativ av 
rektor.  � � � � � 

155



 156

19. Undervisningsmönster  
Verklighet och egna ambitioner sammanfaller inte alltid i vardagsarbetet. En del av de egna ambitionerna lyckas 
man klara medan andra är svårare att förverkliga. Hinder och möjligheter kan finnas både inom en själv och i de 
förutsättningar som skolans organisation ger.  

Nedan har jag försökt att ange fem olika områden av undervisningen. Två ”ytterligheter” beskrivs för varje område. 
Bedöm vilka arbetssätt som bäst beskriver din pedagogiska praxis respektive dina ideal genom att ringa in ett vär-
de på varje skala  

 

a.  1 = Jag informerar och förklarar 
för elever.  

Min pedagogiska praxis 

1         2          3        4          5  
 

Mina pedagogiska ideal 

1         2          3        4          5  
 

5 = Eleverna arbetar i hög grad 
självständigt. Jag är främst hand-
ledare.  

b. 1 = Arbetet utgår i hög grad från 
elevernas frågor och erfarenhetsvärld.  

Min pedagogiska praxis 

1         2          3        4          5  
 

Mina pedagogiska ideal 

1         2          3        4          5  
 

5 = Jag avgör utifrån mina erfa-
renheter vilka kunskapsområden 
eleverna ska arbeta med.  

c. 1 = Jag utmanar ofta elevernas 
föreställningar och tänkande när de 
arbetar med kunskapsområdet.  

Min pedagogiska praxis 

1         2          3        4          5  
 

Mina pedagogiska ideal 

1         2          3        4          5  
 

5 = Jag håller mig i bakgrunden 
och låter eleverna arbeta på egen 
hand efter att ha givit dem uppgif-
ten inom kunskapsområdet.  

d. 1 = Eleverna arbetar med samma 
saker och finns tillsammans i klass-
rummet.  

Min pedagogiska praxis 

1         2          3        4          5  
 

Mina pedagogiska ideal 

1         2          3        4          5  
 

5 = Eleverna i undervis-
ningsgruppen arbetar med olika 
kunskapsområden och är inte 
alltid samlade i klassrummet.  

e. 1 = Jag ser till att eleverna i hög 
grad arbetar med problemlösning 
och/eller med egna undersökningar.  

Min pedagogiska praxis 

1         2          3        4          5  
 

Mina pedagogiska ideal 

1         2          3        4          5  
 

 

5 = Jag låter i hög grad eleverna 
lära genom att lyssna och läsa.  

 

Tack för hj
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