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Förord 

 

 

Att ”skriva avhandling” har för mig pågått länge och över tid blivit en naturlig del av min 

vardag, vid sidan av familj, jobb och allt annat som är livet. Med facit i hand inser jag att 

det hela kunde ha gjorts på ett annat och kanske lite mer tillgängligt sätt. Att planera, 

genomföra och beskriva en empirisk undersökning av en aktuell skolmiljö hade sannolikt 

nedbringat produktionstiden och gjort mitt arbete lättare att tas emot och värderas av 

omgivningen. Trots dessa reflektioner har jag aldrig på allvar ifrågasatt mitt val av tema 

och inte heller sättet att göra det på. Jag har lärt mig mycket under arbetets gång och inser 

att det är först nu som jag är redo att presentera ett resultat.  

 

I december 1978 var jag färdig lärare, efter ett års studier vid Lärarhögskolan i Mölndal. 

Efter några års arbete inom detaljhandeln ”headhuntades” jag mer eller mindre till en 

utbildning som handelslärare i gymnasieskolan. Jag trivdes från början med läraryrket. Det 

var dynamiskt och fullt av liv. Att få tillbringa fem dagar i veckan med unga människor, 

fyllda av kreativa tankar och förväntningar på framtiden, var oerhört stimulerande. Skolan 

var en plats där jag kände mig hemma. Efter mer än trettio år har mitt intresse för skolan 

och dess utveckling inte mattats av. Jag är fortfarande lika nyfiken på vad som sker och 

vilka möjligheter som väntar. 

 

Trots att jag trivdes så bra kom mitt lärarliv också att präglas av uppbrott och gästspel på 

andra arenor, med skiftande arbetsuppgifter. Det handlade om behovet av att lära mer 

och att utveckla mig själv, både som lärare och medmänniska. Jag ville vara med där det 

hände; FN-officer i Libanon, fastighetsyuppie i Östeuropa, läromedelsförfattare och 

föreläsare. Tillbaka i skolan igen märkte jag att mycket hade förändrats. För att uppdatera 

min skolkunskap sökte jag mig till Skolledarhögskolan vid dåvarande Högskolan i Örebro, 

vilket förändrade mitt liv ännu en gång. Jag minns ännu med välbehag det allra första 

kurstillfället,  en fredagskväll i september 1990. Vi talade om skola och skolutveckling, om 

forskare, praktiker och vårt behov av kunskap för att göra den svenska skolan ännu bättre 

för dess elever. I litteraturen fanns en bok av Bert Stålhammar, med titeln ”Skola i otakt”. 

Jag sträckläste den från pärm till pärm och förstod kanske för första gången vad skolan 

som institution egentligen var och vilken betydelse den hade för vårt samhälle. Bland 

lärarna märktes också Gunnar Berg, med overheadbilder om frirum och aktörsberedskap. 

Inte alltid så lätta att ta till sig, men omöjliga att stå emot i längden. Det fanns knappast 

något friutrymme kvar för det.  

 

När balansen mellan arbete, skrivande och andra plikter ibland har varit svår att uppehålla 

har jag vänt mig till Georg Henrik von Wright, den store finlandssvenske filosofen. Med 
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en finlandssvensk mor och barndomens somrar i Åbolands skärgård har hans tankar 

känts nära och upplyftande. Vetenskapen, säger von Wright, är inte längre en elitistisk lyx 

utan en oumbärlig nödvändighet för framsteg och utveckling. Det har gjort att forskning, 

som tidigare närmast var ett kall, numera är ett yrke bland andra. På samma sätt som min 

läromästare kan jag säga att jag, efter ett långt livs erfarenhet av villkoren för ett skapande 

arbete, inte som en osäker nybörjare längre är rädd för kritik. 

 

Att tillägna ett litterärt verk eller ett musikstycke till någon bestämd person eller avsikt är 

kutym. Detsamma torde gälla för akademiska avhandlingar. Detta arbete vill jag tillägna de 

elever, lärare och alla andra som jag mött under mitt yrkesliv och som tillsammans är den 

svenska skolan. Trots allt som fortfarande sägs och skrivs om skolan i otakt, finns det 

också en vardag fylld av lust och lärande. Det är just den vardag som jag har försökt att 

förmedla i min avhandling. Jag hoppas få göra det länge än. Det är också kutym att tacka 

de personer som funnits tillhands med råd och hjälp och stöd under produktionstiden. 

Att namnge alla skulle vara omöjligt. Vissa finns inte längre och andra har tillkommit. 

Några personer vill jag ändå uppmärksamma. Först ett varmt tack till min handledare och  

kritiske vän Gunnar Berg för det ständigt goda samtalet. Hans-Åke Scherp för att du gav 

mig ditt stöd när jag behövde det bäst. Solveig Hägglund, Marie Karlsson, Ulf Blossing, 

Annika Åstrand och Åsa Söderström för ert engagemang och vilja att hjälpa mig vidare. 

Ett varmt tack också till Mats Ekholm för att du trodde på mig från början och till 

Magnus Söderström för en fantastiskt klargörande genomgång på slutseminariet.  

 

Från skolvärlden, Tommy Nilsson. Du vet vad du betyder. Katharina Jakobsson för all 

uppmuntran och för att du varit mitt ständiga bollplank. Ett kollektivt tack går till 

arbetskamrater och ledning på lærerutdanningen, Høgskolen i Østfold, min arbetsplats 

sedan några år tillbaka. Ragnhild Andresen, Geir Afdal, Marianne Hatlem, Magne Jensen, 

Roald Jensen, Mona Nordgren, Dag Sørmo och den oförliknelige Henning Sandström, 

för att bara nämna några.  

 

Min hustru Aleksandra har alltid funnits där på sena nätter  med varmt thé och en kram. 

Barnen Adam och Edward har varsamt stängt dörrarna till sina rum. Storebror Henrik har 

ställt diskreta frågor på distans. Monica och Inge, Wiesiek, Alinka och min mor Solveig. 

Ett varmt tack till er alla. Tack Joanna, fast du inte längre finns hos oss. Nu är mitt 

avhandlingsarbete förbi och livet rusar vidare. Jag hoppas, med von Wright, att det inte 

bara ökat vår kunskap om det som varit, utan kanske hjälpt oss att bättre förstå oss själva. 

 

Hedekas den 26 november 2011 

Roger Sträng  
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Avhandlingens innehåll och disposition 

Avhandlingen är uppbyggd av 9 kapitel. De tre första kapitlen är, med undantag för det 

problemformulerande kapitel två, beskrivande och diskuterande. 

I det första kapitlet beskriver jag avhandlingens bakgrund och uppläggning, utifrån min 

erfarenhet av praktisk skolutveckling.  Med frirumsmodellen som  grund diskuteras sedan 

de analytiska basverktygens begränsning och det möjliga  behovet av nya eller utvecklade 

analysinstrument. I kapitel två formuleras utgångspunkterna för avhandlingen och dess 

problem, syfte och frågeställningar. Flerstämmighet och skolkultur presenteras i ett brett 

perspektiv. Hermeneutik som forskningsansats belyses från skilda infallsvinklar. I kapitel 

tre ser jag närmare på hur skolans komplexa uppbyggnad kan försvåra möjligheterna till 

generella beskrivningar av dess verksamhet. Skolutveckling beskrivs ur fem skolforskares 

perspektiv.  

Kapitel fyra, fem och sex kan betraktas som problemanalyserande. Skillnader och likheter 

mellan skolkoden och skolkulturen som analysinstrument lyfts fram och den praktiska 

tillämpbarheten belyses empiriskt. Hodgkinsons nivåmodell kopplas till skolkods- och 

frirumsperspektiven.  

I de två avslutande kapitlen prövar jag empiriskt det flerstämmiga reanalysinstrumentets 

funktion, form och tillämpbarhet, i reanalyser av tidigare genomförda kulturanalyser. I en 

mer utförlig prövning undersöks även huruvida det flerstämmiga reanalysinstrumentet i 

praktiken kan förväntas bidra till att utveckla skolor och skolområden som organisationer.  

 

1 Inledning och allmänna utgångspunkter 

1.1 Bakgrund 

Den här avhandlingen handlar om skolutveckling enligt frirumsmodellen och om arbetet 

med att utveckla ett flerstämmigt reanalysinstrument för kulturanalyser, med förmåga att 

synliggöra värden, värderingar och motiv i skolans vardagsarbete ur ett aktörsperspektiv. 

Mitt arbete med avhandlingen har pågått under en längre tid, vilket på olika sätt inverkat 

på framställningen och medfört både fördelar och nackdelar. Ett skäl till att det dragit ut 

på tiden är att jag som skolutvecklare själv varit engagerad i de utvecklingsprocesser som 

beskrivits. Jag har därmed distanserat mig från den gängse studie- och arbetsordningen 

för doktorander. Intensiteten i arbetet har också varierat. Vissa perioder har det praktiska 

arbetet med att leda och handleda skolutveckling inte gett utrymme för att stanna upp och 

systematiskt reflektera över vad jag varit med om. Den ojämna produktionen har fört till 

problem vid uppdateringen av referenser och svårigheter att överblicka och sammanfatta 

området ur den ”inifrån”-position som jag befunnit mig i. 
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Socionomen och organisationskonsulten Björn Holmberg1 (2009) hävdar att vi alltid kan 

betrakta oss som delar av ett större samverkande system. Ett annat sätt att säga det på är 

att vi befinner oss i två domäner, där den ena domänen (produktionsdomänen) är socialt 

samskapad och hierarkiskt bestämd av regler, lagar, kunskap och statistik. Den andra 

domänen (reflektionsdomänen) präglas mer av stundens medvetenhet utifrån känslo- och 

tankemässiga reflektioner i relation till andra människor och övriga omständigheter. Det 

känns relevant att i någon mån dra paralleller till kontrasten mellan akademiens stringenta 

krav på genomförande och presentation av ett forskningsarbete och den händelsestyrda 

och stundtals kaotiska skolvardag som jag samtidigt varit en del av. 

 

Ur min ”inifrån”-position som skolutvecklare har jag möjligen låtit mina reflektioner över 

skolor och deras utveckling  ibland dominera över traditionella regler och riktlinjer för ett 

vetenskapligt arbets- och redovisningssätt. Vissa forskare (Rolf, Ekstedt, Barnett, 1993) 

hävdar att förändringsprocesser beror på reflektion och att vetenskapens rationalitet inte 

finns i uppbyggda system, utan i den process där nya kunskaper ersätter äldre.  Andra 

upplyser om förväntningarna på forskaren att hålla sig distanserad till sitt studieobjekt för 

att undvika den hårda kritik, som annars kan vänta runt hörnet. (Abrahamsson & 

Abrahamsson, 2007). Under avhandlingsarbetet har jag kritiserats för att på ett oortodoxt 

sätt ha blandat skolforskning och skolforskningstraditioner med generell kulturteori, 

decentraliseringspolitiska händelser och reformverksamhet på 70-, 80- och 90-talen.  

 

Jag är medveten om dessa brister. Min ambition har varit att presentera en översiktlig och 

nyanserad bild av en viss problematik i förhållande till skola och skolutveckling. Att 

samtidigt ha varit en del av det område som beskrivits, har övertygat mig om värdet av att 

se på omvärlden ur parallella perspektiv och att det hade varit felaktigt av mig att försöka 

utelämna något av det jag uppmärksammat under mitt arbete. 

 

Mitt intresse för skolutveckling uppstod när jag efter några års tjänstledighet återvände till 

skolan, mitt i förberedelserna inför kommunaliseringsreformen. Diskussionerna i media 

och på min arbetsplats gick höga och jag kände ett behov av djupare kunskap om skolan 

och dess roll i samhället. Parallellt med min lärartjänst inledde jag därför studier i skol- 

och utbildningsadministration vid Skolledarhögskolan i Örebro. I utbildningen relaterades 

förändringarna i skolans styrsystem, med decentralisering och målstyrning som bärande 

delar, till efterkrigstidens reformarbete, läroplansteori och litteratur om skola och samhälle 

som organisation och institution. En av våra mest frekventa lärare var Gunnar Berg, som 

i frirumsmodellen beskrev för oss en skola där skolaktörerna gemensamt strävade efter att 

uppfylla utbildningspolitiska intentioner och läroplansmål (Berg & Wallin, 1983). För att 

utveckla skolans vardagsarbete fordrades dock en aktörsberedskap, uppbyggd av kunskap, 

                                                      
1
 Björn Holmberg är verksam vid Dialogforum i Göteborg och har också kompetens och lång erfarenhet som 

handledare i psykoterapi och socialt arbete, organisations- och ledarskapsutveckling.    
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mottaglighet och ett visst förhållningssätt. Skolutveckling framstod nu ännu mer som en 

komplex företeelse.  

 

Inspirerad av ett beredningsunderlag från utbildningsdepartementet om ansvarsfördelning 

och styrning på skolområdet ( Du Rietz, Lundgren & Wennås, 1987) skrev jag en D-

uppsats med fokus på skolan, decentraliseringen och målstyrningen. Ett övergripande 

tema var svårigheten att ge en entydig helhetsbild av den pedagogiska vetenskapen. I 

uppsatsen hävdade jag att den bristande helhetssynen försvårar en kunskapsbildning där 

olika forskningsresultat kan läggas till varandra. Att beskriva, förklara och förenkla 

förståelsen av kunskap om den pedagogiska praktikens gränser och möjligheter såg jag 

därför som ett grundläggande pedagogiskt problem. Ett sätt att hantera problemet var att 

skapa en arena där olika former av tänkande, idéer och föreställningar kunde mötas och 

prövas mot varann (Sträng, 1997). Efter utbildningens slut har jag medverkat i ett 

betydande antal skolutvecklingsarbeten, grundade i frirumsmodellen (Berg, 1995). I detta 

sammanhang vill jag framhålla att mitt förhållningssätt till och min kunskap i dessa frågor, 

i grunden hör nära samman med  den problematik och den litteratur som jag först kom i 

kontakt med under några intensiva år på Skolledarhögskolan.   

 

Den långa produktionstiden har fått mitt avhandlingsarbete att i någon mån likna en 

longitudinell studie av förändringsprocesser på skolans område. Longitudinell  forskning 

innebär att man följer ett skeende över en längre period och att data samlas in vid flera 

tillfällen. Ett problem vid longitudinella studier är att det studerade området ändras över 

tid och att de ursprungliga frågeställningarna inte längre framstår som relevanta när 

resultatet ska presenteras. Ett annat problem är forskarens egentliga möjlighet  att sortera 

och avgränsa den stora mängd fakta och idéer som tillförs. Att som praktiserande 

skolutvecklare försöka att leva upp till forskarrollen har varit en utmaning, där mitt skol- 

utvecklingsarbete berikat forskningen och forskningen berikat min skolutvecklingspraktik. 

Trots avhandlingsarbetets formella avvikelser tror jag att den fördjupade kunskap jag 

tillägnat mig och på detta sätt söker förmedla också kan vara avhandlingens styrka. 

 

Berg (2003a) betecknar 1990-talets omdaning av den svenska skolan som institution, som 

en drastisk förändring av en redan tidigare komplex verksamhet. Berg (2011) noterar 

vidare att skolans verksamhet inte bara kan betraktas på sina egna premisser utan bör 

förstås i relation till den över tid föränderliga omvärlden. Ett sätt att som forskare försöka 

ta ett helhetsgrepp på skolan som samhällsfunktion är att sammanföra dess struktur- och 

aktörsaspekter i en sammanhållen referensram. Ett annat sätt kan vara att bryta ut 

delproblem av olika slag och fördjupa sig i dessa. Åter ser hur jag min ”inifrån”-position 

påverkat mitt angreppssätt. Processen att utveckla det flerstämmiga reanalysinstrumentet 

är en del av skolans förändringsarbete och har därför  varit svår att bryta ut och avskärma  
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från den övriga utvecklingen. Att beskriva och förklara en process av detta slag kan 

knappast göras utanför det egentliga sammanhang där den äger rum. Scherp (2003a) 

framhåller att det utmanande mötet mellan olika forskarperspektiv kan bidra till fortsatt 

kunskapsbildning inom skolutvecklingsområdet. En förutsättning är naturligtvis att 

aktuella akademiska miljöer bejakar ett praktiknära förhållningssätt. 

 

I avhandlingen har jag, med stöd av den kanadensiske organisationsfilosofen Christopher 

Hodgkinson (1978, 1996) och hans värdeteori, strävat efter att utvidga metoden för 

kulturanalys, från institutionella och organisationella företeelser, till att även omfatta 

skolans aktörer på en mikronivå. Utifrån antagandet om begränsad räckvidd hos 

frirumsmodellens analytiska verktyg och för att betona det utvecklade  instrumentets 

förmåga att ge kulturanalyser ett bredare innehåll,  har jag valt att beskriva det som ett 

flerstämmigt reanalysinstrument.  

 

Tankefiguren flerstämmighet förekommer allt oftare i samband med diskussioner om 

pedagogisk verksamhet och i det deliberala samtalet med problematiseringar av alternativ 

och synsätt. I samhällsdebatten betonas argumentationen och det fria samtalet mellan 

jämlikar ofta som en grundval för demokrati. I skolan framhålls det deliberativa samtalet, 

med sitt ursprung hos Dewey, ännu som en ideal arbetsform, även om villkoren och 

förutsättningarna för genomförandet fortfarande är oklara  (Premfors & Roth, 2009). En 

fråga är om och på vilket sätt kunskap och erfarenhet hos skolans egna aktörer tas tillvara 

i en skolutvecklingsprocess. Med fördjupad kunskap om vad som egentligen sker och 

varför, kan det flerstämmiga analysinstrumentet förväntas bidra till ett svar på denna 

fråga, med betydelse för det praktiska arbetet med skolutveckling. Samtidigt bör vi vara 

medvetna om att det sannolikt finns en mängd olika svar på frågan om hur skolan bäst 

ska kunna förstås och utvecklas.  

 

Avhandlingen tar upp en avgränsad del av en komplicerad problematik. Jag beskriver det 

nya analysinstrumentet som om det verkligen skulle kunna bidra till kunskapsutveckling 

om förutsättningarna för skolors utveckling. Ännu en viktig fråga är i vilken utsträckning 

aktörernas värden, värderingar och motiv kan visa sig ha direkt eller indirekt betydelse för 

skolans vardagsarbete. Mitt utdragna forskningsarbete kan, trots dess brister, beskrivas 

som flerstämmigt och en del av det deliberativa samtalet i skolan. Mitt bidrag till skolans 

utveckling är att vara en del av den.  

 

En ambition med frirumsmodellens teoretiskt grundade begreppsapparat är att den med 

bruket av analytiska verktyg ska göra skolans komplexitet mer överskådlig och begriplig. 

Med denna insikt och kunskap kan bättre förutsättningar skapas för konstruktiva samtal 

om skolors verksamhet och fortsatta utveckling. I förslaget till en förstärkt skolinspektion 

(SOU 2007:101) är begreppet självvärdering  frekvent återkommande. Med Swaffild och  
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MacBeaths (2005) definition av begreppet som ”något som skolor själva gör, till sig själva 

och för sig själva”2 öppnas för en kombination av skolinspektion och kulturanalys, med 

kvalitetsgranskning och kvalitetsarbete på en skolkommunal nivå. Genom att utveckla 

kulturanalys som forskningsmetod kan denna avhandling, mot bakgrund av ovanstående, 

möjligen också bidra till en utveckling av skolutveckling som forskningsområde. 

1.2 Kulturanalys som metod för praktisk skolutveckling 

Under ett tiotal år har jag, som projektledare och handledare för skolutvecklingsarbeten, 

besökt och närmare lärt känna verksamheten i skolor och skolområden på olika håll i 

Sverige. Vid en första anblick har jag noterat vad som skilt dessa skolor åt och vad som 

förenat dem i den dagliga verksamheten. Tillsammans med skolans egna aktörer; lärare, 

elever, skolledare och andra grupper av befattningshavare, har jag i kulturanalysen 

undersökt skolverksamhetens olika nivåer för att om möjligt identifiera områden med 

behov av utveckling och förändring. Mitt uppdrag på enskilda skolor har tidsmässigt 

varierat från några månader till återkommande tillfällen för handledning och reflektion 

under flera år. I arbetet har jag utgått från det perspektiv på skolutveckling som benämns 

frirumsmodellen eller frirumsstrategin och vilar på nyckelord som inre och yttre gränser, 

aktörsberedskap, skolkultur och skolans och skolors frirum (Berg, 1995, 2003a).  

 

Med utgångspunkt i frirumsmodellens terminologi kan en skolas inre gränser beskrivas 

som dess vardagsarbete avspeglat i rådande skolkulturer. De yttre gränserna inrymmer 

skolverksamhetens mångsidiga och komplexa uppdrag. Kunskap om de yttre gränserna 

ger färdriktning och framförhållning. De inre gränserna ger oss kunskap om nuläget i 

skolan och hur det befintliga handlingsutrymmet bäst ska kunna användas. Skolans frirum 

är bildligt lokaliserat mellan dess yttre och inre gränser. Skolutveckling blir en utmaning 

för dess aktörer att, till elevers bästa, upptäcka och utöva förmågan att använda det 

egentliga handlingsutrymmet i skolvardagen. Berg menar att lokal skolutveckling står och 

faller med om vi kan bilda oss en uppfattning om var de inre och yttre gränserna är 

belägna inom enskilda skolor.  

1.3 Skolutveckling som en komplex företeelse 

”Det svåra för oss som själva är aktiva i dagens verksamhet är att se vad som pågår och 

vad som behöver göras”, säger Nihlfors (1998, s. 16). Vi är många som vill medverka till 

skolutveckling, men vart är alla på väg? Att möta förändringar i skolan leder till flera 

frågor. Vem sätter dagordningen? Hur förändras maktförhållanden och relationer både 

politiskt och professionellt av det som sker? På vems uppdrag och för vems skull ska vi 

göra det? Skolutveckling kan beskrivas som huvudmäns och lokala enheters arbete med 

                                                      
2
 I original: ”School self-evaluation is, by definition, something that schools do themselves, by themselves and for 

themselves” (Swaffield & MacBeath, 2005, s. 239). 
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verksamhetsutveckling i förskola, skola och vuxenutbildning. Begreppet skolutveckling är 

flertydigt och kan förklaras och tolkas på olika sätt utifrån valet av perspektiv och synsätt. 

I gällande läroplaner för det svenska skolväsendet betonas att den enskilda skolans 

verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål. Den pedagogiska 

ledningen och lärarnas professionella ansvar uppges som förutsättningar för en kvalitativ 

utveckling. Arbetet med att utveckla skolan ska enligt dess läroplaner äga rum i ett aktivt 

samspel mellan personal och elever och i nära kontakt med hemmen och det omgivande 

samhället. För en verklig utveckling bör skolan kontinuerligt ifrågasätta den pedagogiska 

verksamheten, utvärdera sina resultat och pröva nya metoder för lärande.  

 

Enligt läroplanernas riktlinjer kan skolutveckling förläggas såväl till det vardagliga 

förbättringsarbetet, som till ett myndighetsutövande av nationell mål- och resultatstyrning. 

I en studie om skolutveckling genom yrkesverksammas förståelse menar Olin (2009) att 

skolutveckling antingen handlar om ett förbättringsarbete inom rådande förutsättningar 

för skolans arbete, eller om att ifrågasätta de ramar och regler som skolan arbetar inom. 

Genom att lyfta fram tolkningsprocesser och förståelse ur ett underifrånperspektiv 

hoppas Olin kunna bidra till att förändra bilden av skolutveckling från en kontinuerlig och 

framåtsyftande linjär process, till en dialektisk och konfliktfylld process mellan styrning 

och frihet. Den senare processen beskrivs som nödvändig för att upprätthålla det 

demokratiska, ”det vill säga möjligheten för det särskilda att göra sin röst hörd gentemot 

det allmänna, i en strävan att i varje ny situation kunna upprätta en god praktik” (Olin, 

2009, s. 218).     

 

Ett vanligt antagande är att behovet av skolutveckling växer fram ur tillstånd av kris och 

social turbulens. Det kan då förefalla naturligt att ifrågasätta och utmana traditioner och 

invanda handlingsmönster. Förändringsdynamikens centrala faktorer finns dock inte alltid 

i de formella strukturerna. Vid kriser och konflikter kan den informella organisationen 

hjälpa till att visa vägen in i nya organisatoriska former. Organisationer har ofta krav på 

sig att framstå som platser där beslut och handlingar presenteras som väl genomtänkta 

och planerade, med rationalitet och tydlighet som framträdande honnörsord (Corvellec & 

Holmberg , 2004). Organisationsteoretisk forskning har på senare tid kritiserat övertron 

på rationalitet och i större utsträckning kommit att betrakta organisationer som levande 

mekanismer eller organiska organisationer, i stället för mekaniska system. Lärares och 

skolledares förståelse av det egna vardagsarbetet kan antas ha större betydelse för 

utvecklingen i skolan, än ett ensidigt bruk av handlingsmodeller och hjälpmedel, ” som 

om praktiken kunde formas genom att de yrkesverksamma ´tar över´ dessa modeller” 

(Olin, 2009, s. 225). Ett öppet sinne och en kreativ hållning ökar möjligheten att förstå 

och leda en förändringsprocess utan att förlora kontrollen. (Ahrenfelt, 2001). 

Materialiserade idéer för förändring från skolans personal innehåller inte alltid goda 

värden och synsätt (Wallin, 2002). Varje förändringsidé måste granskas och prövas mot 
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huvudmannens krav på en skolutveckling i riktning mot läroplanernas värdegrund och 

intentioner. Det institutionella trycket på skolverksamheten förutsätter ofta någon form 

av ingrepp utifrån. Ett problem är att förändring och utveckling som initieras utanför och 

ovanför skolan, på ett oförutsägbart sätt kan komma att påverka interna maktstrukturer 

och aktualisera dolda motsättningar mellan skolans aktörer (Isosomppi 1996; Mawhinney 

1999). Oförutsägbarheten ger oss på samma gång en möjlighet att lära - även av varandra 

(Frelin, 2006). 

 

Genom att reflektera över det som sker ur flera perspektiv, kan vi när vi ställs inför ett 

visst problem sannolikt agera och fatta beslut med större träffsäkerhet. Vår kunskap och 

erfarenhet hjälper oss att konstruera ett sammanhang för att söka efter en möjlig lösning. 

Den process som ger situationen en viss mening och konstruerar problemet benämns i 

litteraturen på flera olika sätt. Några exempel är”problemkonstruktion” (Frelin, 2006), 

”problemgrundning” (Molander, 1996) och ”problem setting” (Schön, 1987). Att utveckla 

skolans organisation kan med detta synsätt uttryckas som att erkänna den oreda som finns 

i verksamheten och se den som ett komplement till den förväntat rationella ordningen i 

arbetsorganisationer (Lennie, 1999; Sjöstrand, 1997).  

1.4 Frirumsmodellens analytiska basverktyg  

Frirumsmodellens analytiska basverktyg består av kulturanalysen, som identifierar och 

beskriver skolans inre gränser och dokumentanalysen, där skolans uppdrag formulerat i 

nationella, regionala och lokala styrdokument uppmärksammas. De analytiska verktyg 

som frirumsmodellen är utrustad med bör ha tillräckligt av vidd och djup för att i varje 

fall kunna fånga in bärande delar av skolans komplexitet (Berg, 2003a).  

 

Som metod för datainsamling i kulturanalyser valdes till en början ostrukturerade 

intervjuer. Berg (1995) beskriver dessa intervjuer som relativt djupgående samtal där 

intervjupersonerna uppmuntras att med egna ord ge uttryck för sina upplevelser på 

arbetsplatsen. Ett problem var att intervjuernas resultat visserligen tydliggjorde skolans 

komplexitet, men utan att ge forskaren tillräcklig information för att kunna identifiera 

skolans dominerande kulturer. En kompletterande metod, som idag frekvent tillämpas, är 

brevmetoden. Metoden innebär att all personal och i förekommande fall även elever, 

uppmanas att skriva ett brev till undersökaren, utifrån den allmänt formulerade 

grundfrågan: ”Hur upplever du vardagsarbetet på din skola?”. Till brevmetodens fördelar 

hör att den är enklare att administrera än intervjun, med dess krav på transkribering och 

återkoppling till respondenterna. Urvalsproblemen blir färre, genom att hela grupper kan 

erbjudas att skriva brev. En nackdel är att brevens kvalitet i viss mån hör samman med 

brevskrivarnas stilistiska förmåga och färdighet (Berg, Groth, Nytell & Söderberg, 1999).  
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Ett problem vid tillämpning av frirumsmodellen, som uppmärksammats av såväl praktiker 

som forskare, är analysverktygens relativa begränsning i förhållande till vad som faktiskt 

sker i skolans vardagsarbete. Frirumsmodellen, med fokus på skolan som institution och 

organisation, öppnar snarare för en diskussion om vad i skolan som inte kan förstås med 

denna begreppsapparat (Karlsen & Persson, 2004). Genom att ensidigt betona det 

komplexa i skolans uppdrag och i skolkulturen som hinder för förändring, minskar 

förmågan att förstå dessa hinder som konsekvenser av alltför svåruppnåeliga mål eller av 

motstånd från skolans aktörer. Uppdelningen av skolverkligheten i individuella behov och 

administrativa regler, leder till att allt däremellan tycks upplösas kategoriellt. Möjligheterna 

att tolka skolans verksamhet försvåras av att olika perspektiv ställs mot varandra, i stället 

för att förstås som delar av en helhet. Problemet är varken nytt eller unikt. Skolan 

förvandlas till en apparat där ”lärare uppfattas som antingen en relationsarbetare 

orienterad mot behov eller en undervisningstjänsteman styrd av föreskrifter, som terapeut 

eller byråkrat” (Ziehe, 1994, s. 107). 

 

I ett skolutvecklingsprojekt i tre norska kommuner (Svendal & Larsen, 2009) följde en 

studentgrupp vid Universitet i Agder utvecklingsarbetet på fyra förskolor under ett år. 

Syftet var att undersöka frirumsmodellens giltighet för kulturutveckling. Brevmetoden 

framstod till en början som väl lämpad för insamling av data, men i analysen av breven 

uppstod snart problem. Brevutsagorna var generellt mer inriktade på administrativa och 

organisatoriska frågor än på reflektioner om aktörernas värden och förhållningssätt i 

vardagsarbetet. De förvalda kategorierna (samverkan, planering, förändring) för sortering 

av data visade sig svåra att anpassa till brevskrivarnas föreställningar om verksamheternas 

kultur. Studenterna framhöll att brevmetodens oförmåga att beskriva kulturella uttryck 

starkt begränsade dess användbarhet i det gemensamma kulturbyggandet. I projektets 

slutrapport noteras att utvecklingsarbetet i de fyra förskolorna efter hand stannade upp.  

”Den viktigste grunnen var at barnehagene brukte brevskrivingen primært til å synliggjøre 

sine ressursbehov ovenfor kommunen” (Svendal & Larsen, 2009, s. 77). För att uppnå en 

ökad kunskap om organisationen och dess medlemskulturer kompletterades brevmetoden 

med en kvalitativ metod för arbetsplatsutveckling (APU)3 och utrustades med andra 

dimensioner för sortering och kategorisering och av brevutsagor. Studenterna beskrev de 

nya  dimensionerna (kultur, kommunikation, medverkan) som empiriska produkter ur en 

induktiv arbetsprocess.  

 

                                                      
3
 Arbeidsplassutvikling (APU) är ursprungligen en dansk metod som visar hur man ur en positiv utgångspunkt kan 

arbeta systematiskt med att förbättra den psykiska arbetsmiljön i en organisation. APU kan ses som en utveckling 
av Appreciative Inquiry (AI), en metod för organisatoriskt lärande och kreativitet. I Sverige också känd som 
Uppskattande Undersökning. Till skillnad från traditionella metoder för problemlösning fokuserar AI på det som 
fungerar i en organisation. Grundtanken är att vi genom att utgå från det som vi uppskattar i gruppen eller 
organisationen och göra mer av det kan skapa motivation, engagemang och positiv energi (Eriksen, 2006). 
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En grundfråga var om de undersökta förskolorna verkligen upptäckte sitt frirum? 

Problemen med brevmetoden indikerade att de förvalda dimensionerna för sortering och 

analys av brevutsagor inte var tillräckligt särskiljande. I sin analys klarade studenterna inte 

att lyfta fram kulturfenomenet och förslagen till utvecklingsområden kom att inriktas mer 

på strukturförändring än mot kulturutveckling. Som orsak till förskjutningen angavs att 

skolaktörernas värden och normer ”i så liten grad blir problematisert og bearbeidet når 

kultur er et så sentralt mål” (Svendal & Larsen, 2009, s. 94). Frirumsmodellens förståelse 

av kulturbegreppet utgjorde i studenternas undersökning inte en tillräckligt användbar 

grund för skolutveckling på individ- och organisationsnivå.  

 

Ytterligare ett metodiskt problem med frirumsmodellens analytiska verktyg redovisas i en 

studie av ett skolutvecklingsprojekt i en svensk gymnasieskola (Schantz Lundgren, 2008). 

Genom att de valda kategorierna för sortering och analys av brevutsagor inte är 

ömsesidigt uteslutande, kan resultatet bli olika beroende på vem som tolkar brevinnehållet 

och genomför analysen. De teoretiska utgångspunkterna för frirumsmodellen beskrivs i 

studien som otillräckliga för att tolka, analysera och förstå vad som egentligen äger rum i 

projektet. Frirumsmodellen ger inga ledtrådar till på vilket sätt skolutvecklingsprojektet 

skulle kunna genomföras. 

1.5  Frirumsmodellens giltighet för skolutveckling 

De metodiska problemen med brevmetoden och otillräckligheten i frirumsmodellens 

teoretiska utgångspunkter väcker frågan om dess egentliga giltighet för kulturutveckling. I 

det förstnämnda exemplet ovan bidrog brevmetodens förvalda kategorier för analys och 

sortering av utsagor inte till förväntad kunskap om de undersökta förskolornas kulturer, 

eller om förekomsten av ett frirum. I det andra exemplet förminskas variationen och 

mångfalden i det empiriska materialet av en alltför snäv tolkningsram (Alvesson & Deetz, 

2000). För att forskaren ska ges möjlighet att förstå ett komplext skolutvecklingsprojekt 

fordras en ”inre” förståelse av aktörernas egna uppfattningar om de processer och den 

interaktion som äger rum. Ett rutinmässigt bruk av frirumsmodellens analysverktyg ökar 

risken för en ”covering-law” (Hovi & Rasch, 1996)  färgad tolkning och analys av brevens 

innehåll, mer inriktad på sökandet efter samband mellan olika variabler, än på att förstå 

och förklara aktörernas beskrivningar av sina motiv och handlingar.  

 

Karlsen och Persson (2004) saknar i frirumsmodellen en tydlig anvisning om hur 

frirummet kan bestämmas empiriskt. Frirummet som differens mellan yttre och inre 

gränser uppfattas därför som ett postulat som inte är empiriskt beskrivet. Berg (2004) 

bemöter kritiken med att metoderna och strategin må vara trubbiga instrument som kan 

utvecklas ytterligare, men invänder samtidigt mot att de empiriska metodaspekterna av 

frirumsproblematiken skulle saknas. Att kommunicera den kunskap som finns om en 
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enskild skola och det utbildningssystem den tillhör, är genom skolans komplexitet en 

erkänt svår uppgift. Empiriska studier av skolans frirum bör synliggöra en rad interna och 

externa förhållanden av betydelse, t.ex. hur frirummets yttre gränser påverkas av 

nationella prov. En viktig aspekt kan vara hur närmiljö och föräldragrupper påverkar 

skolkulturen och frirummets inre gränser. (Karlsen & Persson, 2004). Insikt och kunskap 

om vad som egentligen händer i skolans vardagsarbete torde öppna för nya och oväntade 

möjligheter till skolutveckling. Frirumsmodellens fokus på skolan som institution och 

organisation gör den mindre lämpad för att synliggöra och problematisera motsättningar 

och spänningar på individnivån.  

 

Abrahamsson och Andersen (2005) uppmärksammar ett nivå- eller aggregeringsproblem i 

överföringen och skapandet av kunskap om organisationer. Problemet består i att på ett 

vetenskapligt grundat sätt sammanfatta komponenter från olika nivåer. På fenomennivån 

kan en händelse observeras och mätas, samtidigt som den på en konceptuell nivå bedöms 

utifrån idéer och teorier om fenomen av det observerade slaget. På basis av observationer 

av vissa attribut av enstaka objekt ska man kunna dra slutsatser om vilken typ av objekt 

som det handlar om. Att förstå en grupps handlande kan inte göras enbart genom en 

samlad kunskap om de enskilda individerna i gruppen, då gruppens struktur inte är statisk, 

utan av skilda orsaker kan ändras. Det är heller inte möjligt att lägga ihop data om flera 

grupper för att få en klar bild av organisationen som helhet, eller att aggregera kunskap 

om alla organisationer i samhället till samhällsnivån. 

1.6 Sammanfattning 

I det här kapitlet har jag presenterat frirumsmodellen och dess analytiska basverktyg, 

kulturanalys och dokumentanalys, som en arbetsmodell för skolutveckling. Framgångsrik 

skolutveckling förutsätter kunskap och förståelse om och av de processer som samtidigt 

pågår i skolan. Skolorganisationers komplexitet ställer höga krav på analysinstrumentens 

förmåga att ge tydliga bilder av vad som egentligen händer i skolans vardag. Att upprätta 

en samlad bild av en skolas verksamhet är svårt, genom att den uppfattas och beskrivs på 

skilda sätt av dess aktörer.  

 

Frirumsmodellen har kritiserats för att inte tillräckligt reda ut de yttre och inre gränserna 

för skolans vardagsarbete. Det är en allvarlig kritik, då kunskap om dessa gränser är 

nödvändiga för att identifiera den enskilda skolans egentliga handlingsutrymme eller 

frirum (Berg, 2003a). Modellens användare framhåller att de analytiska verktygen inte 

räcker till för att  tolka, analysera och förstå vad som sker i en skolutvecklingsprocess 

(Schantz Lundgren, 2008; Svendal & Larsen, 2009).   
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Mot bakgrunden av ovanstående resonemang om frirumsmodellens och de analytiska 

verktygens relativa begränsning har jag uppmärksammat behovet av nya och/eller 

utvecklade analytiska verktyg för kulturanalysen. Den faktiska svårigheten att summera 

och överföra kunskap mellan skolans olika aktörsgrupper (Abrahamsson & Andersen, 

2005) har motiverat mig att se närmare på detta metodproblem. Som kommer att framgå 

handlar detta om ett försök att bredda, snarare än att fördjupa, frirumsmodellens 

analytiska basverktyg.  Denna avhandling utgör en redovisning av detta arbete. 
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2. Syfte, metod och forskningsstrategier 

2.1 Inledning 

Den hittills förda diskussionen om skolkultur, skolutveckling och de analytiska verktygens 

relativa begränsning visar på det möjliga behovet av ett utvecklat analysinstrument för 

kulturanalyser, med förmåga att synliggöra och problematisera skolans vardagsarbete på 

individnivån. I de två följande kapitlen kommer jag att redogöra för den process som 

arbetet med det nya analysverktyget har inneburit. Jag kommer också att ge en mer 

preciserad problembeskrivning  i en översikt av skolutveckling ur flera perspektiv. 

2.2 Avhandlingens syfte 

Syftet med avhandlingen är att utveckla ett flerstämmigt reanalysinstrument, med praktisk 

användbarhet till att analysera skolors kulturer, som ett led i arbetet att utveckla skolor 

och skolområden som organisationer.  

 

”Flerstämmighet” betecknar instrumentets förmåga att samtidigt fokusera på makro-, 

meso- och mikroaspekter av skolors kulturer.  Med ”skolkultur” refereras här till det 

kulturbegrepp som formulerats av Berg (1995, 2003a) i teorin om skolans frirum och som 

i vissa delar kan uppfattas som en empiriskt förankrad utveckling av begreppet ”skolkod” 

(Arfwedson & Lundman, 1984). Det flerstämmiga reanalysinstrumentet är avsett som ett 

komplement till de befintliga och väl beprövade analysinstrumenten skolkod och 

skolkultur. Som framgått förväntas det flerstämmiga instrumentet vara användbart för att 

bredda tidigare utförda kartläggningar av skolkulturer. När enskilda skolaktörers värden, 

motiv och värderingar i skolors vardagsarbete synliggörs, kan utgångspunkterna för 

framgångsrik skolutveckling bättre definieras och förstås. Reanalyser av skolors kulturer 

kan bidra till att belysa och i någon mening svara på angelägna frågor om enskilda skolors 

inbördes likhet och/eller olikhet utifrån varje skolas specifika villkor. En kombination av 

skolinspektion och skolutveckling, med kvalitetsgranskning och kvalitetsarbete på 

kommunal nivå (Berg, 2011) ger ännu ett användningsområde för den kunskap som det 

nya instrumentet kan antas bidra med.    

 

Avhandlingens syfte vilar på problembeskrivningen att den metod för skolkulturanalyser 

som inom ramen för frirumsmodellen tillämpas i dagsläget, förvisso är relevant, men 

relativt begränsad i förhållande till en analys av enskilda skolaktörers värden, värderingar 

och motiv i och för skolans vardagsarbete. Min ambition är inte att åstadkomma en 

helhetslösning av detta problem, utan att med denna avhandling lämna ett bidrag till 

skapandet av ett finmaskigt instrument för skolkulturanalyser. Tilläggas bör att ovan 

angivna val av problem och syfte leder till att huvudreferenserna i avhandlingen utgörs av 
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arbeten av Berg och Arfwedson, vilka i sin tur knyts an till Christopher Hodgkinsons 

administrationsfilosofiska teorier.4  

2.3 Flerstämmig reanalys 

I pedagogiska sammanhang blev tankefiguren ”flerstämmighet” vida känd genom boken  

”Det flerstemmige klasserommet”, där den norska språkvetaren Olga Dysthe (1995) 

problematiserar och gestaltar flerstämmighet i en pedagogisk verksamhet. Flerstämmighet 

eller polyfoni är ursprungligen en musikterm, som används för att beskriva en samexistens 

av olika stämmor, men också för att beteckna ett dialogiskt samspel mellan stämmorna. 

Inspirerad av Bakhtin (1981), ger Dysthe dialogbegreppet ett brett användningsområde, 

som ett överordnat begrepp för dialogiska relationer i klassrummet av både muntlig och 

skriftlig art. Det dialogiska samspelet sker inte bara i växelspelet mellan aktörerna, utan i 

spänningsfältet mellan utsagorna och i de olika sätten att tolka och förstå det som sägs.  

                            

I kulturanalysen pågår det dialogiska samspelet samtidigt på flera plan. Dels mellan texter, 

i form av brevutsagor, och frirumsmodellens begreppsapparat. Dels i en dialog mellan 

brevskrivare med likvärdiga röster. Dialogen leder till en kollektiv bild av pedagogiska 

fenomen i skolans vardagsarbete, där olika perspektiv och aspekter synliggörs. Resultatet 

handlar inte främst om att uppnå en ömsesidig förståelse, utan om en bredare förståelse 

av vardagen utifrån den enskildes tänkande och handlande (Lendahls Rosendahl & 

Rönnerman, 2002)5. Forskarens uppgift förändras, från att söka efter den rätta tolkningen, 

till att presentera flera möjliga läsningar. Drivkraften i det dialogiska samspelet är 

olikheten mellan utsagorna. Olikheten är en förutsättning för förändring och utveckling, 

men fordrar också likhet, för att utsagorna ska kunna bygga vidare på varandra. Total 

olikhet skulle kunna leda till kaos. Flerstämmighet i skolutvecklingsarbetet kan utgöra en 

grund för att komma vidare i diskussionen om skolans samhällsuppdrag. Det är viktigt att 

tankefigurerna dialog och flerstämmighet inte förvandlas till metod, eller något att 

mekaniskt sträva efter (Liberg, 2003). 

 

”Reanalys” betecknas i språkvetenskapen som det sätt på vilket en språkbrukare uppfattar 

ett uttryck annorlunda än den som först utsäger det (Hopper & Traugott, 2003). Den 

omtolkning som sker i reanalysen kan ge en helt annan innebörd åt ett tidigare tolkat 

fenomen i omvärlden. Dahllöf (1999) ser reanalys som en svart låda, med förväntningar 

om ökad förståelse av pedagogiska processer. Enskilda skolors varierande kontext, 

ramvillkor och processer gör att kulturanalysen kan behöva kompletteras av en ingående 

och mer detaljerad situationsanalys. Den ovan redovisade kritiken av analysinstrumentens 

                                                      
4 För en svensk översikt av dessa teorier hänvisas till Abrahamsson 2007. 
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begränsning stödjer behovet av en förnyad analys. Att pröva ett forskningsresultat i en 

kritisk granskning är normalt för ett vetenskapligt arbete. Djupgående reanalyser av 

tidigare tolkade material genomförs däremot relativt sällan i samhällsvetenskaperna, trots 

att data oftast finns tillgängliga vid publicering. (Johansson & Selén, 2000). 

 

Reanalysinstrumentets flerstämmighet förväntas, i enlighet med avhandlingens syfte, att 

kartlägga och synliggöra såväl organisationella och institutionella faktorer på skolans 

meso- och makronivå, som mikropolitiska aspekter och spänningsfält inom och mellan 

skolkulturer. Mikropolitik används ofta som påtryckningsmedel för enskilda individers 

och gruppers önskningar och behov av att förändra eller förbättra sin arbetsplats. 

(Andersson & Andersson, 2004 ; Hoyle, 1982, 1986). I kulturanalysen framträder de 

mikropolitiska aspekterna i de enskilda aktörernas beskrivningar av sin arbetsplats. 

Tolkningen kan försvåras av att uppmärksamheten riktas mer mot det mångtydiga i 

människors handlande, än på enskilda aktörers motiv och värderingar. (Ball, 1987). När 

fler och fler aktörer i skolan blir beroende av varandra ökar också behovet av kunskap om 

enskilda skolaktörers mål och värderingar i sitt vardagsarbete, utifrån mikropolitiska 

aspekter (Andersson & Andersson, 2004).  

2.4 Metodologi 

Metodologiskt kännetecknas detta arbete av metodkombination. Uttrycket betecknar 

användningen av alternativa tillvägagångssätt inom ett enskilt forskningsarbete. 

Metodkombination överskrider ofta de traditionella forskningsparadigmen genom att 

kombinera metoder från olika traditioner med underliggande antaganden ( Denscombe, 

2009). För att motivera metodkombination som arbetssätt fordras att  forskningsarbetet 

har en uttrycklig grund för att använda skilda metoder och att dessa metoder är tillämpliga  

för det valda forskningstemat. Den samhällsvetenskaplige forskaren har en mångfald av 

ansatser att välja mellan för att lösa forskningsproblem. Mångfald i angreppsätt, med till 

synes oförenliga perspektiv och kunskapsintressen, är ett sätt att komma till rätta med det 

samhällsvetenskapliga kunskaps- och forskningsarbetets komplexitet och mångtydighet 

(Gustavsson, 2004). Bruket av flera metoder kan ge en mer komplett bild av det som 

studeras. Metodkombination betraktas som en värdefull forskningsstrategi för att validera 

forskningsfyndens träffsäkerhet, kontrollera snedvridning i forskningsmetoderna och för 

att utveckla forskningsinstrument (Denscombe, 2009). Jag fann denna strategi som väl 

lämpad för det praktiska arbetet med det nya analysinstrumentet för skolkulturer. 

 

I denna avhandling har jag sökt efter gemensamma nämnare hos skolans aktörer, 

beskrivna i sitt naturliga sammanhang. De texter jag använt mig av förmedlar egna och 

andras erfarenheter av möten med skolaktörer på olika nivåer och i skiftande roller.      
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Textbegreppet kan i en snäv mening tydas som en skriftlig produkt av bokstäver med ett 

tematiskt sammanhang (Johansson, 2005). Jag har valt en vidare förklaring där text även 

innefattar kulturella uttrycksformer och beskrivningar. Att i berättandets form låta skolans 

aktörer själva beskriva sin vardag  ser jag som en källa till bredare kunskap om händelser 

och sammanhang i skolans vardagsarbete. 

 

Goodson (2000) talar om preaktiva faktorer, med begränsande påverkan på skolans 

interaktiva praktik. I forskningen om skolan bör det finnas en medvetenhet om denna 

påverkan. Vi bör inte fokusera på enskilda företeelser i skolvardagen utan att sätta dessa i 

ett större sammanhang. När skolans aktörer uppmanas att reflektera över den egna 

verksamheten får vi en subjektiv bild av enskilda individers verklighet, som en helhet av 

händelser med viss inbördes koppling till varandra. För att finna en mångfald och en 

mening ur ett material av detta slag, bör vi i tolkningen och analysen av det använda oss 

av flera olika perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008 ; Jacobsen, 2003).  

 

I sökandet efter bredare perspektiv på skolans vardagsarbete har jag låtit mig inspireras av 

ett hermeneutiskt förhållningssätt till omvärlden. Med hermeneutiken som tolkningsteori 

kan jag undersöka förståelsen av vad texten och handlingen betyder i olika sammanhang 

och söka efter dess mening (Skott, 2004). Den hermeneutiska tolkningen, där helhet och 

delar rör sig i cirkel i förhållande till varandra, gör det möjligt att ifrågasätta och utveckla 

min egen förförståelse av skolan (Alvesson, 2003).  

 

Hellesnes (1991) ger en inblick i bruket av hermeneutik för vardagsförståelse. För att en 

text som till en början framstår som gåtfull och oklar överhuvudtaget ska kunna tolkas 

och förstås fordras en inledande förståelse – en förförståelse - av förväntan om vad vi kan 

finna, i det vi söker förstå. Utan denna förförståelse har vi svårt att tillägna oss textens 

mening. Inledningsvis finns ännu inga krav på mer adekvat förståelse. Den som önskar få 

fatt i vad en främmande aktör sysslar med kan knappast stiga in i dennes situation utan att 

ta med något från sin egen vardag. Förståelsen av omvärlden präglas av betraktarens egen 

bakgrund. Att tolka det som sker görs utifrån en vilja att finna meningen eller poängen i 

det som utspelas. Som språkliga aktörer har vi alla en förmåga att förstå och tolka 

händelser i vår omvärld. Den hermeneutiska förmågan kan vi tillägna oss på ett naturligt 

sätt, genom att bruka språkliga uttryckssätt i vardagen. Ibland är vi osäkra på innebörden 

av frågor, svar och påståenden och behöver reda ut vad parterna egentligen menar. Vi kan 

då säga att vi ägnar oss åt praktisk hermeneutik.  

 

Åkerberg (1986) beskriver hermeneutik som en vetenskapsteoretisk inriktning med rötter 

i humanvetenskap och ett från naturvetenskapen avgränsat tillämpningsområde. Den 

franske tänkaren Paul Ricoeur (1993) diskuterar problemet med att antingen förklara som  

naturforskaren eller tolka som historikern. Distinktionen mellan förklara och förstå kan   
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verka uppenbar, men i frågor om villkoren för tolkningens vetenskaplighet uppstår lätt 

konflikter. Hermeneutikens tudelning av en psykologiserande tendens och sökandet efter 

en logisk tolkning kan leda till att förhållandet mellan förståelse och tolkning ifrågasätts 

och begreppen framstår som oklara. Förklaring och förståelse flätas in i varandra, men är 

inte oförenliga. Tolkning och förklaring kan inrymmas i samma hermeneutiska båge, där 

vår spontana förståelse av en text analytiskt prövas för att uppnå en kreativ tillämpning av 

den. (Ricoeur, 1993; Skott, 2004). 

 

I presentationen av det empiriska materialet har jag också låtit mig påverkas av samhällets 

hastiga mediala utveckling. I vårt multimediala samhälle upplöses gränserna mellan olika 

berättande medier och det är knappast längre meningsfullt att bara tänka i renodlade 

teoretiska termer. Händelser i vår omvärld och hur vi upplever vardagen får en mening i 

berättandet, där kulturella värderingar och sociala relationer skapas och vidareförs till 

andra (Skott, 2004). Reflektioner och projektioner av mänsklig handling och erfarenhet 

kan vara begränsande och tillåtande, frigörande och konstruktiva, eller förtryckande och 

destruktiva. Vem eller vilka som berättar och av vilka anledningar berättandet sker är alltid 

en relevant fråga (Gislén, 2003).  

2.5 Hermeneutisk validitet 

I ett hermeneutiskt perspektiv kan validitet liknas vid giltighet. Innebörden av en valid 

tolkning är giltig för den företeelse som studeras eller det som skänker mening åt den 

(Ödman, 2004). Att i kulturanalysen tolka skolans vardag, med skolkultur som analytiskt 

verktyg, förutsätter att innebörden av begreppet skolkultur ger mening åt aktörernas 

utsagor om sitt arbetsfält. En annan förutsättning är att undersökaren har det slags 

förförståelse som möjliggör en meningsfull tolkning av skolvardagen.  

 

I en studie av skolaktörers beskrivningar av sitt vardagsarbete har vi att förhålla oss till 

något som redan är tolkningar, oberoende av om dessa kan anses som korrekta och 

tillförlitliga eller inte. Till synes felaktiga beskrivningar och tolkningar av omvärlden från 

skolans aktörer, kan vara lika informativa för forskaren som mer korrekta utsägelser. För 

att förklara aktörernas handlingar måste vi också förstå deras egna tolkningar av 

upplevelser och erfarenheter från deras vardag. Hur vi ska förhålla oss till dessa finns det 

delade meningar om. En strategi är att vi väljer bort uppenbart felaktiga beskrivningar. 

Den andra strategin utgår från att varje beskrivning utifrån aktörernas egna uppfattningar 

om mening och identitet  har betydelse för resultatet. För att bedriva forskning räcker det 

emellertid inte att bara återge aktörernas tolkningar. Vi måste också rekonstruera dessa 

med hjälp av teoretiska begrepp (Gilje & Grimen, 1993). 

  



24 
 

I det praktiska arbetet med kulturanalysen medverkar vanligen en analysgrupp från den 

undersökta skolans egen personal. Berg (2003a) betraktar analysgruppens uppgift som en 

hjälp till självhjälp i skolans utvecklingsarbete. Gruppmedlemmarnas erfarenhet och 

förförståelse av vardagsarbetet kan,  i ett hermeneutiskt perspektiv, genom ifrågasättandet 

och utvecklingen i forskningsprocessen (Alvesson & Sköldberg, 1994), leda till till ökad 

validitet i analysarbetet. Ett problem när man tolkar en verklighet är vem eller vilka denna 

verklighet egentligen är meningsfull för. I sin bok ”Att förstå skolan”, uttrycker Berg 

(2003a) förhoppningar om att hans teori för att öka förståelsen av skolan och skolors 

sociala verklighet ska uppfattas som meningsfull av såväl forskare med intresse för skolan 

som institution, som andra offentliga inrättningar och andra länders skolinstitutioner. 

Hodgkinson (1991) framhåller att en teori som inte kan användas i ett praktiskt arbete har 

en begränsad validitet.  

 

En välutvecklad teoretisk ram underlättar goda tolkningar, men för att göra forskningens 

resultat mer användbart i skolans praktiska arbete behövs en bred bas av sunt förnuft, 

livserfarenheter och kritiskt tänkande. En möjlighet är ”flerspråkiga” forskare, som rör sig 

mellan olika teoretiska ansatser och mer praktiskt grundade tolkningar av verkligheten. En 

alltför bred mångperspektivism ökar dock risken för grunda tolkningar och motstridiga 

ansatser. Ett mer realistiskt ideal kan beskrivas som ”tvåspråkighet”, dvs. forskare som är 

medvetna om sina  begränsningar, men vars forskning ändå betraktas som i huvudsak 

relevant (Alvesson & Deetz, 2000).  

 

Den hermeneutiska verksamheten öppnar för ett brett användningsområde genom att 

resultatet inte framställs som hypotetiskt, utan ger  möjlighet att förstå vad som faktiskt 

sker (Hellesnes, 1991). Vi kan placera handlingen eller yttrandet i rätt sammanhang och ta 

ställning till det som äger rum på samma sätt som när vi fått svaret på en direkt fråga och 

värderar om vi kan godta det. Generaliseringar och distinktioner används för att göra 

bilden av vår omvärld mer strukturerad och begriplig, men visar oss också att de bilder vi 

skapat inte är så precisa som vi önskat, utan präglade av vaghet och mångtydighet. Utan 

en klar bild av den verklighet vi studerar har vi svårt att förhålla oss till den, vilket gör oss 

osäkra. Trots bristerna i de arbetssätt och metoder vi använder fortsätter vi med våra 

oklara kategoriseringar, för att nästa bild av världen om möjligt ska bli tydligare och 

därmed mer greppbar och hanterbar (Magnusson, 2006).   

2.6 Forskningsstrategier 

I skolutveckling enligt frirumsmodellen är det konstruktiva samarbetet mellan forskare 

och praktiker ett grundläggande inslag. Som handledare för skolutvecklingsarbeten 

förväntas jag vara en dialogpartner till skolans aktörer. I kulturanalysen kan forskarens 

legitima kunskapsintresse möta utvecklingsarbetarens lika legitima förbättringsintresse i en 
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flerstämmig dialog (Dysthe, 1995). Historiskt har kunskapen om skolan främst genererats 

av forskare som studerat lärare och undervisning som objekt. Idag är skolutveckling 

genom politiska beslut ett operativt ansvar för den professionella nivån av lärare, 

skolledare och andra skolaktörer. Lärarnas medverkan i skolans kunskapsutveckling är 

viktig (Olin, 2004). Samspelet mellan forskare och praktiker i kunskapsutvecklingen om 

skolan är svårt att överblicka, men kan antas innehålla både rivalitet och spänning. Det 

gemensamma mötet bör därför inte stanna vid upprättandet av en social kontakt utan 

inriktas mot ett vidare utbyte av idéer.  

 

Att som forskare se närmare på en skolas pedagogiska verksamhet förutsätter kunskap 

om aktuella teoriansatser och förtrogenhet med den pedagogiska praktik som undersöks. 

En viktig fråga i detta sammanhang är möjligheten för en dialog mellan forskare och 

praktiker på lika villkor. Rönnerman (2001) konstaterar att möten mellan forskare och 

praktiker är på framväxt, men frågar sig om det handlar om ett verkligt närmande mellan 

praktik och teori i skolans utveckling, eller mer om ”att som praktiker få delta i 

forskningen” (Rönnerman, 2001, s. 55). En annan viktig fråga gäller sambandet mellan 

pedagogikens teoretiska kunskapsbas och skolans aktörers och intressentgruppers grad av 

praxisförtrogenhet (Dahllöf, 2000). Formerna för dialog mellan skolforskare och skolans 

praktiker  är inte självklara.  Lärare och skolledare använder sig i begränsad omfattning av 

skolforskningens resultat som underlag för planering och beslut i skolans vardagsarbete. 

Skolforskare ägnar sig i lika begränsad omfattning åt att sprida forskningsresultat utanför 

forskarsamhället, delta i den allmänna skoldebatten eller på annat sätt bidra till skolors 

vardagsarbete (Berg, 2003a).  

 

Valet av forskningsproblem är en process där information och kunskap från olika håll 

hämtas in över tid. Den planerade studien måste ha ett tydligt syfte och realistiska ramar i 

fråga om tid, ekonomi och andra förutsättningar. Definitioner och frågeställningar ska 

formuleras ur ett systematiskt förarbete av befintlig och pågående forskning inom 

området. Problemställningen bör inrymmas i de gemensamma antaganden som finns om 

vad som är god forskning,  för att kunna accepteras av forskarsamhället och andra med 

intresse för forskningens resultat. Forskaren ska inta en fördomsfri och självreflekterande 

attityd som erkänner deltagarnas rättigheter och intressen (Denscombe, 2002). Ett krav på 

god forskning är att man på ett kontrollerbart sätt ska kunna kommunicera med andra om 

vad som faktiskt har gjorts och om hur man har uppnått de resultat som presenteras 

(Dellnäs, 2006). Mitt val av forskningsproblem utgår från uppfattningen om att forskning 

med relevans för skolans praktik bör ha sin utgångspunkt i den verklighet som 

skolaktörerna själva upplever och beskriver. Den kunskap som tas fram behöver återföras 

till denna verklighet för att få sin giltighet och användbarhet prövad (Eliasson, 1995).  
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Den pedagogiska forskningen präglades länge av separation mellan teori och pedagogisk 

praktik. Forskningen framstod som irrelevant för skolans praktik, med ”stjärnpedagoger” 

(Egerbladh & Tiller, 1998, s. 237) och begränsad förståelse för den vanlige lärarens 

slitsamma vardag med stora klasser och orealistiska läroplaner. Idag tycks allt fler forskare 

och praktiker vara på väg in i en reflektiv fas, där praktiker erkänns och respekteras som 

professionella aktörer och forskare uppmuntrar deras medverkan i att utforska skolans 

praktik och klargöra teorier av pedagogiskt intresse. I kulturanalysen är utsagorna från 

breven lösryckta ur sin sociala kontext, vilket gör det svårt att veta hur den enskilde 

egentligen agerar i vardagen. Frirumsmodellens kategorier för sortering av brevutsagor 

kan inverka på tolkning och analys av brevmaterialet. Resultatet av analysen kan påverkas 

av att forskare och praktiker befinner sig på olika plan i det gemensamma analysarbetet. 

2.7 En empiriskt grundad begreppsapparat för skolans vardagsarbete 

Arfwedson och Lundman (1984) hävdar att det finns många sätt att beskriva det 

komplexa fält av regleringsmekanismer och konventioner som utmärker skolan som 

arbetsplats. Till detta behövs begrepp som kan spegla helheten i dess mångdimensionella 

kraftfält. Ett sådant begrepp är skolkoden, som benämning på kollektiva ståndpunkter i 

enskilda skolor. Skolkoden beskrivs som ett sammanfattande analysinstrument för att 

beteckna de sätt att tänka och handla som varje skolverklighet framkallar hos de 

människor som arbetar i den. Det är inte säkert att dessa uppfattningar stämmer överens 

med faktiska förhållanden, men det intressanta är enligt forskarna att de finns och att ”de 

faktiskt påverkar sättet att tänka och handla hos dem som arbetar på skolan/arbetsplatsen 

ifråga”(Arfwedson & Lundman, 1984, s. 17). 

 

Skolor som organisationer kan beskrivas som konfliktfyllda platser för övergripande 

ideologiska och sociala kamper (Hoyle, 1999). För att förstå vad som egentligen händer i 

skolan behöver aktörs- och organisationsperspektivet därför kompletteras av ett tredje 

perspektiv, där skolan som system studeras ur ett sociologiskt makroperspektiv (Salo, 

2004). En empiriskt grundad begreppsapparat för skolors vardagsarbete måste även 

tydliggöra innebörden i begreppet skolan som institution. Den ska visa hur skolan som 

institution sätter gränser för skolorganisationers vardagsarbete och kunna ge begreppsliga 

verktyg för att problematisera begreppet frirum (Berg, 2003a). Inom skolans 

gemensamma handlingsutrymme utformar varje lärare sin egen strategi för att leva upp till 

de specifika yrkeskraven, vilket ytterligare bidrar till skolans komplexitet i vardagen. Att 

reflektera över skolans och skolors frirum innebär att reflektera både över skolor som 

organisationer och om skolan som en statlig inrättning i samhället. Det komplexa i skolan 

som institution hör nära samman med skolans mångfald av uppdrag med skiftande 

samstämmighet.  
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Arfwedson & Lundman (1984) ser den ständiga anpassningen till förändringar, som en del 

av skolans arbetsplatsproblem. Scherp (2003a) betonar att strategier för att förändra och 

utveckla skolan, utan tillräcklig hänsyn till helheten, har svårt för att leda till varaktiga 

förändringar och flexibilitet inför olika påverkanskrafter. Bauman (2002) noterar de 

utbildningsansvarigas oro inför hotet om att den strukturerade skolmiljön ska förändras 

till en ostyrbar och avreglerad miljö, där ingen vill eller kan ta på sig det egentliga ansvaret 

för verksamheten. För att motverka skolans förminskning till den byråkratiska apparat 

som Ziehe (1994) varnar för, ökar behovet av skolaktörernas reflektioner över den egna 

yrkespraktiken och för skolans kollektiva identitet. I ett sammanhang som primärt kan 

sägas ha med skolutveckling att göra påpekar Berg (2003a) att frågan om lärares 

samarbete, såväl institutionellt som organisationellt, under hela efterkrigstiden varit 

föremål för en intensiv skoldebatt. Lärares kompetens, förmåga och vilja till samarbete 

har samband med graden av yrkesmässig aktörsberedskap, uttryckt i Hoyles (1980, 1986) 

begrepp utvidgad och avgränsad professionalism. Dessa begrepp ska inte uppfattas som 

en värdering av lärares förhållningssätt till sitt yrke, utan som förhållandevis outvecklade 

instrument för en analys av skolaktörers vardagsarbete, i samspel med andra aktörer i 

verksamheten.  

 

För att närmare studera innebörden av samarbetet hos t.ex. medlemmar i ett arbetslag och 

belysa den enskildes motiv för sitt ställningstagande i olika frågor kan mer småskaliga 

instrument behövas (Högberg, 2005). Arbetslagets primära uppgift är i vid mening att 

organisera elevers lärande genom att omsätta ett varierat innehåll i praktiken. Blossing 

(2008) beskriver arbetslag som en kraftfull resurs av lärares yrkeskunnande med stor 

betydelse för skolans utveckling. Samtidigt kan man inte förvänta sig lösningar på alla 

problem genom att enskilda lärare sätts samman i grupper.  Arbetssätt och arbetsformer 

behöver varieras från traditionella till icke traditionella, vilket kräver att lärare har förmåga 

att variera sin yrkesutövning inom en spännvidd med ändpunkterna i avgränsad och 

utvidgad professionalism (Berg, 2003a).  

 

Skolan kan ännu  betraktas som en till stora delar outforskad kontinent. I det offentliga 

samtalet finns ett behov av djupare kunskaper om den skola där människor möts, 

livsformer skapas och identiteter utvecklas. Skolforskningen har länge varit mer inriktad 

på utbildningspolitiska och administrativa problem, än på frågor om hur skolor faktiskt 

fungerar i vardagen. En orsak kan vara den svåröverskådliga bilden av varje enskild skolas 

kultur. En annan tänkbar orsak är de återkommande förändringarna av skolans praktik 

genom nya riktlinjer och reformer från politiskt håll. Även om enskilda forskare inriktar 

sitt arbete på specifikt avgränsade områden i skolan så är det viktigt att de studerade 

fenomenen analyseras och tolkas i relation till det större sammanhang där de ingår och att 

detta görs på en viss gemensam analysnivå (Dahllöf, 2000). För att synliggöra den 



28 
 

verklighet som skapas i relationer mellan människor i skolvardagen behövs en viss teori 

eller ett systematiskt språk att beskriva den på (Säfström, 2006). 

 

Hodgkinson (1996) betonar det svåra i att konceptualisera ett resonemang om de motiv, 

värden och värderingar som finns hos medlemmarna i en organisation. Det handlar om 

subjektiva begrepp, vars innebörd varierar beroende på den situation och den kontext där 

de observeras. När vi  studerar en organisation och dess verksamhet bör vi därför om 

möjligt ge begrepp av detta slag ett empiriskt grundat innehåll, inriktat mot en praktisk 

användning i organisationens vardagsarbete.  

2.8 Den reflekterande forskaren 

På vilket sätt kan då denna diskussion om verkligheters mångfald ge mig ett svar på frågan 

om den vetenskapliga giltigheten av mitt avhandlingsarbete? 

 

Heyman (1999) presenterar tre synsätt på människans möjlighet till kunskap om ett visst 

fenomen. De två första synsätten utgår från att den kunskap som produceras med 

vetenskapliga metoder är given och inte kan ifrågasättas. Ur det tredje synsättet uppstår 

kunskap genom forskares konstruktioner ”exempelvis kategorier, temata, klassificeringar, 

berättelser – i mötet mellan det forskande subjektet och det som undersöks, det vill säga 

data från den empiriska världen” (Heyman, 1999, s. 165). Alvesson och Deetz beskriver 

en kunskap som mer har karaktären av insikt än av sanning och där insikt uppstår genom 

historier eller redogörelser som kan bidra till förståelse ”och inte genom påståenden med 

förment universell räckvidd” (Alvesson & Detz, 2000, s. 36).  

 

Reflexiv tolkning kan beskrivas som ett öppet spel av reflexion mellan olika tolkningsskikt 

(Alvesson & Sköldberg, 1994). Det reflekterande synsättet förutsätter en självreflexiv 

hållning i forskningsarbetet. Att konstruera ett flerstämmigt instrument för reanalys och 

en bredare tolkning av ett tidigare tolkat empiriskt material kan tydas som ett försök till 

reflexiv tolkning. Med denna tolkning önskar jag sätta fokus på nya delar av materialet 

och inte begränsas av frirumsmodellens begreppsapparat. (Steedman, 1991). I det här 

kapitlet har jag utifrån den praktiska tillämpningen av kulturanalysen resonerat omkring 

det faktiska mötet mellan praktiker och forskare och valet av forskningsproblem. Heyman 

ställer tre frågor om relationen mellan forskaren och valet av problem för ett 

forskningsarbete.  

 

Vad driver en forskare att undersöka just det hon valt att undersöka? Vad är det som gör 

att forskaren ser det hon ser? Vilka konsekvenser får den intellektualistiska förvrängningen, 

dvs. att teoretiserande eller intellektualistisk logik ges företräde framför praktikens egen 

logik i det vetenskapliga arbetet?  

(Heyman, 1999, s. 167) 
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Svaren på frågorna är inte givna, utan kan ges först när självreflektion blir en del i det 

vardagliga forskningsarbetet. I kulturanalysen ser jag självreflektionens värde i möjligheten 

att kartlägga praktikernas egen praktik för att undgå den intellektuella förvrängningen 

Behovet av nya strategier för pedagogisk forskning uppmärksammades tidigt av professor 

Gösta Berglund  i en arbetsrapport om studier av pedagogiska processers förlopp och 

utfall i ett naturligt och socialt sammanhang ( Eklund, 2000; Guba, 1978; Guba & 

Lincoln, 1981). I rapporten skriver Berglund att vårt ökade kunskapsintresse leder till 

behovet av ”en vidgad arsenal av metodologier” (Berglund, 1983, s. 32).  

2.9 Sammanfattning 

I avhandlingen har jag valt att inte särskilja utgångspunkter och tillvägagångssätt i 

beskrivningen av arbetet med det flerstämmiga reanalysinstrumentet. För att beskriva de 

skolutvecklingsprocesser som jag själv medverkat i måste jag också beskriva den process 

som påverkar skolutveckling som helhet. Alvesson (1994) påpekar att metod och teori 

inte kan frigöras från varandra i den reflekterande forskningen. Antaganden och begrepp 

bestämmer i någon mening också tolkningar och gestaltningar av det som studeras. 

Metod- och teoriavsnitt följer på varandra. Den tolkande forskaren står för en kvalificerad 

metodsyn. Hermeneutiken blir en viktig reflektionsform. 

  

Den pedagogiska forskningen befinner sig på samma sätt som annan samhällsvetenskaplig 

forskning  i ett spänningsförhållande mellan praktikens krav på nyttigheter och akademins 

krav på att utveckla teorier och begrepp för att finna generella samband. Det finns ett 

tydligt balansproblem mellan olika strävanden att göra forskningen både praktikrelevant 

och akademiskt legitimerad. (Askling,  2006). Mina egna forskningsstrategier kan ses som 

en del av denna balansakt. 

 

Forskarna bör också åtminstone någon gång undvika att stryka etablerat tänkande – och 

dominerande intressen – medhårs.  

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s 323) 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

3 En mer preciserad problemområdesbeskrivning  

3.1 Inledning 

I föregående kapitel diskuterade jag de metodologiska förutsättningarna för mitt arbete. 

Att studera en komplex organisation som skolan kräver att forskningsarbetet har tillgång 

till flera ansatser och perspektiv för att angripa och beskriva området. För att ge en så 

heltäckande bild som möjligt av skola och skolutveckling väljer jag att beskriva området ur 

skilda utgångspunkter, tydligt förankrade i skolan som organisation och institution. I 

sökandet efter en användbar helhetsbild ur mer än ett perspektiv är Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell ett användbart hjälpmedel. I det här kapitlet diskuterar jag 

hur beskrivningar av skola och skolutveckling kan anpassas till den utvecklingsekologiska 

modellen och vilket slags kunskap som den kan bana väg för. 

3.2 Skolan som en komplex organisation 

Att beskriva den svenska skolan är en grannlaga uppgift. Begreppet skola är mångtydigt 

och svårt att överblicka. Varje samhällsmedlem med personlig erfarenhet av skolan bär 

med sig en subjektiv tolkning av skolans innehåll och verksamhet. Skilda grupperingar 

bildar och uttrycker i den ständigt pågående samhällsdebatten sina egna uppfattningar om 

livet i skolan, om makt och inflytande, sociala normer, prestationer och belöningar 

(Blossing, 2003). Lärare, skolledare, forskare och alla andra med erfarenhet, kunskap och 

intresse av skolan uttalar sig mer eller mindre övertygande om dess förtjänster och brister. 

I en av dessa ambitiöst utgivna antologier, med den förpliktande titeln ”Boken om 

pedagogerna” (Forssell, 2005), konstateras att den pedagogiska historien är sammanfogad 

av återkommande frågor om vad som är viktig kunskap, vilka metoder som är lämpliga, 

hur lärande går till och vem som ska få vilken kunskap och utbildning. Svaren på frågorna 

varierar med varje ny tidsperiod och framstår därför som ständigt aktuella. Vad som 

påverkar och formar den svenska skolan går inte att entydigt besvara, men det finns 

avgjort innehållsliga relationer mellan skolan och det slags samhälle vi har skapat och 

fortsätter att utveckla. Skolans styrdokument  uppmanar var och en till att se och försöka 

förstå skolan som en vital del av det moderna demokratiska projektet. 

 

I ett samhälle präglat av mångfald och åsiktsfrihet behövs aktiva och ansvarskännande 

medborgare som litar till sig själva och inte anser att initiativ helst måste komma uppifrån 

(Linde, 2005). Skolans beslutsfattare förnyar och förändrar ansvarsfördelningen mellan 

aktörerna i växlande strategier av kollektivt brukarinflytande och valfrihet, utifrån faktorer 

som rådande politisk ideologi, konkurrens och marknadsorientering. Den tidigare statliga 

detaljstyrningen har successivt avreglerats och ersatts av ett decentraliserat system, där 

ansvar och befogenheter överförts från centrala organ till kommunal förvaltning och 

skoladministration. Berg (1995) påpekar att begreppet förvaltning i detta sammanhang 
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inte är helt problemfritt att använda, ”eftersom förvaltning leder tankarna till en 

traditionell offentlig organisation, vars uppgifter i huvudsak består i att förvalta ett mer 

eller mindre detaljerat regelsystem” (Berg, 1995, s. 85). I demokratiutredningen (SOU 

1998:102) betonas att den offentliga förvaltningen kan tillmätas stor politisk betydelse 

genom sin kontinuitet och kunskap, samt att den aktivt medverkar i hela policyprocessen 

från beslut till det praktiska verkställandet. Den offentliga verksamheten har förändrats 

från en auktoritetsstat i myndighets- och expertversion till en rad ”stater” med oklart 

innehåll, där tjänstemän rör sig fram och tillbaka under sin arbetsdag. Den splittrade 

bilden av staten gäller även för bilderna av skolan, vars bristande överensstämmelse med 

varandra gör det svårt att uppfatta den som en sammanhållen helhet. Stålhammar (1980) 

konstaterar att de många bilderna av skolan är resultatet av en skola som kommit i otakt 

med målen, samhällsutvecklingen och med själva verkligheten. Tanken om en skola i 

otakt var vid denna tid ett återkommande inslag i den offentliga skoldebatten. 

Efterkrigssamhällets utveckling hade sprungit ifrån skolans utvecklingstempo. Sjølund 

(1976) talar om det förändrade samhället och den oförändrade skolan. Skolan var inte 

längre en avspegling av det övriga samhället, utan stod kvar med föråldrade arbetsformer 

och arbetsmål, samtidigt som samhället utvecklat sig kvalitativt annorlunda.  

 

Ohrlander (1981) jämför skolans tillstånd med Elsa Beskows sagoskildring av doktor 

Klokamundus och hans skolmaskin, där elever stoppas in i ena ändan och med hjälp av 

olika mekaniska arrangemang för inlärning, något år senare kommer ut som fullärda 

människor. Problemet är bara att doktor Klokamundus förbisåg att barn också behöver 

vuxna människors stöd för att lära sig vad som är rätt och fel. När man öppnade 

skolmaskinen visade det sig att barnen blivit helt förvildade, låg på golvet i trasor och sov, 

allt medan de automatiska anordningarna entonigt och ödsligt ropade ut sina 

skolkunskaper. Ohrlander (1981) liknar skolans verksamhet vid ett program för okunskap, 

med skolan reducerad till en producent av det slags lagom skolade och anpassningsbara 

arbetskraft som den härskande klassen anser sig behöva i en tid av förändring. En 

arbetskraft med relativt lite kunskap utgör inte heller något hot mot den förhärskande 

makten i samhället. 

 

Stålhammar (1980) hävdar att skolan för att återfå takten är i behov av ökad flexibilitet i 

organisation och arbetsformer och av en grundsyn på eleverna som hela människor och 

inte bara som presumtivt hörande till en viss grupp eller samhällssektor. Den politiska 

styrningen av skolan behöver fördjupas och inriktas mot verkliga förhållanden i stället för 

slagordsmässiga utfall om bristen på ordning, reda och kunskaper. Att begränsa den 

skolpolitiska debatten till riksdagen räcker inte, utan den måste också föras på den lokala 

kommunala nivån. Det lokala engagemanget förutsätter öppenhet om hur det egentligen 

är i skolan, vad man sysslar med och hur man arbetar. Skolans aktörer behöver öka sin 

beredskap att lyssna på och ta till sig synpunkter av skilda slag från föräldrar och andra 
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intressenter av skolarbetet. I det ömsesidiga samspelet kan skolan bättre förklaras och 

förstås som en grundläggande samhällsinstitution av betydelse för varje medborgare. 

Trots skolans alla brister ger Stålhammar ändå uttryck för en fortsatt tro på dess möjlighet 

till utveckling och förnyelse ( Stålhammar, 1980, s 146f).  

 

Jag tror på en skola som ger nya upplevelser och utsikter, när nya kunskapsdörrar öppnas 

så hisnande att man går till skolan varje dag som till ett nytt äventyr. Till en ny 

upptäcktsfärd i vår fantastiska värld. Jag har försökt måla bilden av en skola som har råd 

med fest och glädje, fantasi och till och med fantasteri. Äkta mänskliga upplevelser som en 

motvikt till den plastkommersialism de flesta elever möter i samhället utanför skolan. Jag 

tror nämligen fortfarande på skolan. Tror på dess möjligheter att ge eleven fostran, 

kunskaper, en stimulerande utvecklingsmiljö och en positiv gemenskap. Och varför skulle 

vi inte tro på skolan. En arbetsplats i det svenska samhället med mer än en miljon elever, 

med över hundratusen lärare, välutbildade i sina ämnen och specialutbildade i pedagogik 

och psykologi, med andra välutbildade personalgrupper också med enorma resurser i 

lokaler, materiel och pengar. Och en arbetsplats där lärare och elever träffas i fyrtio veckor 

per år i minst nio år i fyrtio timmar per vecka, skulle inte ett sådant resurscentrum kunna 

påverka, förändra, utveckla? Vad eller vem skulle då kunna det?  

    ( Stålhammar, 1980, s 146f) 
 

Efter mer än tre decennier framstår Stålhammars vision av skolan ännu som tidlös i sitt 

uttryckssätt. Det är bilden av en skola som utgår från elevens behov och möjligheter och 

som tar hänsyn till den enskildes krav på delaktighet och aktivt engagemang. Det är tron 

på en skola som drivs av viljan att till varje elev förmedla betydelsen av ett demokratiskt 

förhållningssätt och en öppenhet mot omvärlden. Det är en förvissning, eller åtminstone 

en stark förhoppning, om skolans inneboende vilja och förmåga till utveckling och 

förändring av sin verksamhet till elevers bästa. 

 

Berg (2003a) menar att beskrivningarna av skolan inte tillräckligt beaktar graden av dess 

komplexitet. Debatten om skolan förs ofta ifrån alltför hårt beskurna och enstämmiga 

utgångspunkter. Komplexiteten kan förstås som en följd av att skolan samtidigt förväntas 

omfatta ett brett spektrum av såväl medborgarfostran och arbetskraftskvalificering, som 

klassisk bildning och kunskapsförmedling. Därtill kommer skolanss uppdrag av tillsyn och 

omsorg, som genom skolplikten innebär att förvalta samhälleliga förvaringsuppdrag. En 

intressant fråga är om och i så fall på vilket sätt skolan, med sina begränsade resurser och 

komplexa organisationsstruktur kan förväntas avvika från andra organisationers strukturer 

och förutsättningar för sitt arbete.  

 

Salo (2002) uppfattar skolan som en ytterst komplex organisation, oberoende av vilket 

perspektiv den betraktas ur. Som orsak till komplexiteten anger Salo de övergripande 

ideologiska och sociala konflikter som uppstår,  då skolans aktörer på olika sätt försöker 

att  främja sina intressen inom gällande organisatoriska ramar. Skolan liknas vid en löst 
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kopplad ”äggkartongsorganisation” (Salo, 2002, s. 5), med begränsad integration mellan 

lärarna och lösa kopplingar mellan organisatoriska strukturer och skolans kärnprocesser 

av undervisning och lärande. Ett problem är det oförenliga i skolans strävan mot minsta 

möjliga kostnader och det förväntade utfallet av goda studieresultat hos dess elever. Flera 

forskare är eniga om skolans särskiljande drag utifrån dess motsägelsefulla yttre villkor 

och graden av egenart i det inre arbetet (Ball, 1987; Dalin, 1986; Hoyle, 1986; Liebermann 

& Miller, 1978 ; Lortie, 1975). Scherp (2002) betonar den lärande organisationens roll för 

att hantera den allt högre förändringstakten. Handlingsbaserade lärdomar från 

vardagsverksamheten kan bidra till att höja kvaliteten i arbetet. Att förmedla begripliga 

kopplingar mellan organisationsmodeller, administrativa rutiner och det pedagogiska 

undervisningsarbetet kan underlätta skolors förbättringsarbete (Blossing, 2003).  

 

I vår senmoderna tid, präglad av ett överflöd på information och ett samhälle som 

ständigt förändras, än i den ena och än i den andra riktningen (Sträng, 2011), kan skolans 

verklighet förvisso betecknas som komplex. Skolorganisationen präglas mer av nätverk än 

av fasta strukturer och bestämda ansvarsområden. Att utbilda sig för ett yrke i ett livslångt 

arbetsliv har avlösts av talet om det livslånga lärandet (Folkesson, Lendahls Rosendahl, 

Längsjö & Rönnerman, 2004). Kanske kan dåvarande skolminister Lena Hjelm Walléns 

anförande i riksdagen den 21 maj 1976, vid behandling av propositionen om skolans inre 

arbete6 ännu gälla som en bild av skolans förväntade anpassning till varje tids särskilda 

förväntningar och krav. I anförandet betonas vikten av skolans egen utveckling för att i en 

dialog med det omgivande samhället genomföra en förändring till medborgarnas bästa. 

 

Som svar på frågan varför skolan ständigt måste förändras och undandras det som brukar 

betecknas som ”behövligt lugn och ro” vill jag säga att skolverksamheten aldrig kan nå ett 

idealiskt eller stabilt tillstånd. Skolan måste vara en levande organism i ett samhälle som är 

statt i förändring – skolans egen utveckling medför förändringar, samhällets förändring har 

återverkningar i skolan. Försummar vi detta samspel, som skolkommissionen kallade för 

en fortskridande skolreform, konserveras dagens ofullkomligheter och skolan förlorar sin 

roll i samhällsutvecklingen.  

(Riksdagens Protokoll, 1975/76 nr 134) 

 

Isaksson (2003) instämmer med Hjelm Wallén i fråga om skolans betydelse för samhällets 

utveckling och framhåller att ett historiskt och samhällspolitiskt grundat synsätt hos dess 

aktörer är viktigt, för att på djupet förstå skolans uppdrag. Kunskap och förståelse om 

skolan och vårt utbildningssystem bör finnas hos varje samhällsmedborgare, utifrån idén 

om skolans och den högre utbildningens betydelse som en avgörande faktor för vår 

framtid. Isaksson noterar att det ofta råder tystnad om skolforskningen i det offentliga 

samtalet och att den inte heller uppmärksammas i samhällsdebatten. Skolforskning och 

                                                      
6
 Proposition 1975/76:39 om skolans inre arbete m.m. 
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skolutveckling är teman som borde dominera såväl debatten om skolan som den allmänna 

tillväxt- och samhällsdebatten. Att de inte gör det förklaras av den svenska oviljan att 

diskutera framåtsiktande och ideologiskt. Skolans företrädare har alltför länge varit 

upptagna av att diskutera skolans akuta resursbrist efter år av nedskärningar. Andra 

bedömare menar tvärtom att den svenska skoldebatten under senare år kraftigt ökat både 

i omfång och intensitet, inte minst genom bruket av nya digitala medier. Den stillsamma 

och mer nyanserade skoldebatt som förs i fackpress och i publikationer från högskolor 

och myndigheter överröstas dock ofta av politiska utspel och slagkraftiga rubriker i 

dagspress och andra medier.7 

3.2.1 Det egna varumärket 

I bilderna av skolan finns en återkommande uppfattning om att skolor är och bör vara 

olika. Mångfalden uppmuntras och upphöjs som eftersträvansvärd och till närmast en 

förutsättning för skolors existens och fortlevnad. Att utveckla skolan likställs med att 

förfina dess särart, för att undvika att skolan betraktas som oprofilerad och medelmåttig. 

Rädslan för att inte synas kan möjligen förklaras som ett uttryck för vår tids intensiva 

strömmar av information och påverkan, med krav på varje samhällsaktör att utveckla sitt 

eget varumärke, för att bryta av från det överskuggande kommunikativa bruset. 

 

Det egna varumärket är en relativt ny företeelse, med nära släktskap till den klassiska 

retorikens etos, där en talare genom sitt framträdande och sin karaktär och en genomtänkt 

användning av argument, med förmåga att appellera till åhörarnas personligheter eller 

moraliska karaktär, kunde vinna publikens förtroende. En skolas eget varumärke kan 

beskrivas som de associationer och de värden som skolan förknippas med av sina egna 

aktörer och av omvärlden. För att varumärket ska utvecklas och framstå som ett viktigt 

kommunikativt instrument, fordras både självinsikt och medvetenhet om vilka värderingar 

som det i praktiken ska omfatta. Genom att visa upp en så nyansrik och uppdaterad bild 

som möjligt av verksamheten, ökar möjligheten att varumärket ska bestå över tid. ”Det är 

detta jag menar när jag skriver att långsiktig hållbarhet kräver att arbetet drivs inifrån och 

ut” (Runebjörk, 2004, s. 79).  

 

Tanken på skolan som ett varumärke känns kanske ny och ovan, men i en tid när valet av 

skola inte längre är självklart, efterfrågar skolans intressenter tydliga budskap om vad varje 

skola och skolenhet har att erbjuda. Stålhammar (1980) framstår åter som klarsynt i fråga 

om den framtida betydelsen för varje enskild skola att hävda sitt värde och sin rättmätiga 

existens i konkurrensen om de ungas uppmärksamhet, intresse och engagemang. Varje 

skolas möjlighet att utveckla sitt eget varumärke är idag en realitet, möjliggjord genom det 

förändrade styrsystemet med decentralisering och målstyrning på lokal nivå.  

                                                      
7
 Datorn i Utbildningen nr 5 2006. 
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Satsningen på skolans egenart kan också förstås som en förberedelse för dess elever att 

ingå som medlemmar i det globala samhälle som vi alla är en del av. Snyder, Acker-

Hocevar och Snyder beskriver en världsomfattande trend där skolan närmar sig 

lokalsamhället och utvecklas från sin huvudsakliga roll som uppfyllare av lokalsamhällets 

önskemål till en dynamisk, autonom och jämställd aktör i den globala konkurrensen. 

”Schools around the world are shedding traditions of isolation as government-sponsored 

agencies to become partners within communities ( Snyder et al., 2000, s. 9). 

 

Begreppet hållbar utveckling har funnits sedan 1970-talet, men fick en allmän spridning 

först efter att Brundtlandkommissionen presenterat sin rapport8 ”Vår gemensamma 

framtid”. I rapporten kännetecknas hållbar utveckling av att tillgodose dagens behov, utan 

att äventyra kommande generationers möjligheter. Hållbar utveckling är en vision som 

världssamfundet enats kring, men innebörden av den delas inte av alla. Nationer och 

intressegrupper kan ge hållbar utveckling helt skilda betydelser. Den svenska strategin för 

hållbar utveckling, som ett övergripande mål för regeringens politik (Skr.2005/06:126) 

innehåller ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensioner för hållbar utveckling i ett 

längre tidsperspektiv. Ett delmål är att Sverige ska framstå som ett ledande land för 

utbildning i det livslånga lärandet. Kunskap om hållbar utveckling ska förmedla ett 

budskap och stimulera till aktivt deltagande och kritiskt tänkande kring byggandet av ett 

hållbart samhälle. I en uppsats redogör Berg (2005b) för ett tänkt samband mellan 

utbildning och hållbar utveckling. Berg förordar att elever aktivt medverkar i sina skolors 

utvecklingsarbeten för att uppöva ett öppet, kreativt och kritiskt förhållningssätt. Detta är 

inte bara viktigt för enskilda skolors utveckling. Siktet är inställt mot de föränderliga 

produktionsfaktorer som dagens elever kommer att möta i sina framtida yrkes- och 

medborgarroller. Några år före millenieskiftet fastslog den norske skolforskaren Per Dalin 

(1995) att skolan i det nya århundradet behöver fokusera på miljö, fred och fattigdom, 

som teman av stor betydelse för mänsklighetens överlevnad. Miljöläran är avgörande för 

hur vi ska rädda jordens miljö. Målet är att göra varje människa ekologiskt medveten. 

Utbildning och påverkan om vikten av varsamhet med vår jord behöver därför inriktas på 

varje enskild elev i klassrummet och i lokalmiljön. 

 

Det kan f.eks. være en lærer som oppdager ulovlig giftavfall i nærheten av skolan, og som 

føler at hun både skal ta vare på helse og trygghet for sine elever, men også at hun har 

ansvaret for å lære elevene til å bli oppmerksomme i forhold til slike trusler i sitt nærmiljø. 

Denne læreren har forstått nødvendigheten av at den vanlige samfunnsborger bidrar til å 

”flytte” og forbedre samfunnet, uansett hvor langsamt og ujevnt det går. (...)Påvirkning er 

mulig, og skoler bør ha som målsetting at elevene lærer dette, og deltar aktivt i sitt 

nærmiljø.     (Dalin, 1995, s. 53) 

 
                                                      
8
 OECD:s riktlinjer från 1976, Brundtlandkommissionen från 1987 och FN:s Global Compact från 1999 är några 

kända grunddokument när det gäller formuleringar om Hållbar Utveckling. 
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Temat fred är avgörande, för att det tar upp frågan om hur världens nationer och folkslag 

ska klara att leva med varandra i fred och fördragsamhet. Skolans utmaning är att erbjuda 

en undervisning som bidrar till att utveckla elevernas tro på människans vilja och förmåga 

att aktivt arbeta för världsfreden. Temat fattigdom är avgörande, för att det behandlar den 

stadigt ökande klyftan mellan rika och fattiga. Genom att fördjupa och utvidga elevernas 

uppfattning om sin omvärld och ge den enskilde eleven ett ökat livsmässigt rådrum, kan 

skolan i framtiden inta en mer framskjuten position i arbetet för jämställdhet och social 

rättvisa. I en statlig utredning9 (SOU 2 004:104) påpekas att komplexa ekonomiska, 

sociala och miljömässiga samband behöver klarläggas genom utbildning. För att bidra till 

en hållbar utveckling räcker det inte att sambanden klarläggs och förstås. Insikter och 

kunskap behöver också  också omsättas i praktisk handling. 

 

Hållbar skolutveckling blir en pedagogisk process, inriktad mot att utveckla elevers och 

lärares flexibla tänkande och kritiska sinnelag. Skolans eget varumärke är viktigt för att 

gentemot omvärlden kommunicera och tydliggöra de värden som skolverksamheten vilar 

på. Skolans uppgift utsträcks  till att inte bara undervisa för kunskapssamhället, utan också 

för världen utanför, med syften av ”karaktär, gemenskap, demokrati och en kosmopolitisk 

identitet (Hargreaves, 2004, s.89). 

 

De bilder av skolan som här redovisats, förenas i uppfattningen om att skolor är olika och 

att denna olikhet bör uppmuntras och frammanas, som ett särskilt värde eller eget 

varumärke för varje enskild skola eller skolområde. Olikheten ger en möjlighet att arbeta 

för hållbar utveckling utifrån skolans egna förutsättningar. I såväl den forskningsinriktade, 

som den mer praktikerorienterade litteraturen om skolan, förekommer ofta grundtanken 

om betydelsen av skolors inbördes olikhet, mer eller mindre empiriskt förankrad. Vissa 

skribenter är tvärsäkra i sin övertygelse, medan andra intar en mer avvaktande hållning.  

 

Elmeroth, Eek-Karlsson, Olsson & Valve (2006) återger en i skolkretsar cirkulerande 

anekdot om en man som efter en hundraårig tidsresa återvänder till 2000-talets samhälle, 

vars högteknologi, vetenskapliga framsteg, produktrikedom och varukvalitet gör honom 

både förundrad och imponerad. När han besöker sin gamla skola utbrister han spontant: 

”Äntligen hittar jag något som jag känner igen mig i – här har ingenting hänt!” Författarna 

påpekar att berättelsen inte alls ger en relevant bild av dagens skola, där verksamhet och 

miljöer förändras i snabb takt. Varje skola behöver finna sin egen väg, grundad i de egna 

förutsättningarna, i en mix av gamla och nya erfarenheter, rutiner och förhållningssätt. 

Skolors strävanden, att medelst det egna varumärket kommunicera med omvärlden, kan 

tolkas som enbart ett uttryck för skolors vilja till olikhet, utan att frågan om den egentliga 
                                                      
9
 Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg år 2002 förklarade statsminister Göran Persson att 

Sverige skulle vara värd för ett internationellt möte om utbildning för hållbar utveckling. I maj 2003 tillsatte 
regeringen en kommitté för utbildning för hållbar utveckling med uppdrag att kartlägga och analysera hur 
utbildningssystem på alla nivåer arbetar för en utveckling som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. 
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likheten eller olikheten besvaras. Den svenska skolans förändrade styrsystem, med ökad 

decentralisering och målstyrning, har med samhällets teknikalisering och globalt öppnade 

kommunikationsvägar väckt förhoppningar om gränslösa skolor, både i bokstavlig 

bemärkelse och i det av samhället givna uppdraget. Dalin (1995) ser skolors olikhet och 

det fria valet av skola som ett demokratiskt värde, exemplifierat av att föräldrar nu kan 

fatta lokalt förankrade demokratiska beslut om sina barns skoltillhörighet, på helt andra 

grunder än om alla elever tvingades att gå på samma skola.  

 

Om skolan ska utvecklas till en dynamisk aktör i det globala samhälle som växer fram, 

måste det egna varumärket genomsyra hela verksamheten och göras tillgängligt och 

begripligt för användarna. Gustafsson & Lidström (1989) framhåller att kunskapen och 

förståelsen om skolan ofta begränsas av ideologiska filter, som uttryck för grundläggande 

värderingar och föreställningar. Dessa utvecklas under den livslånga socialisationsprocess 

som vi alla är delar av och som kan vara av mycket skiftande slag. Det gemensamma är att 

våra innersta värden inte förändras lika lätt som attityder. Filtret fungerar vägledande för 

den enskildes bedömning av skolan och dess handlingsutrymme eller frirum. Genom att 

studera skolan ur flera kombinerande perspektiv, kan betydelsen av de ideologiska filtren 

på olika nivåer kartläggas och klargöras. 

3.2.2 Skolans pedagogiska arv 

Skolans splittrade världsbild kan förklaras med dess pedagogiska arv eller pedagogiska 

självförståelse.  Ett problem är skilda värdebasers komplexitet, med inbördes olikhet och 

bristande anpassning till varandra. Värdebaserna är hörnstenar i skolan som institution, 

dvs. skolan som en inrättning för att fullgöra det av den statliga huvudmannen givna 

samhällsuppdraget. Berg (2003a) påpekar att skolan som institution förväntas utveckla 

värdemässiga villkor, förenliga med huvudmannens grundläggande maktintressen. Denna 

utveckling förutsätter ett visst mått av institutionell självförståelse avseende de historiskt, 

traditionellt och politiskt betingade pedagogiska arvens betydelse för dagens skola. Det 

statliga ansvaret för att skolor ska kunna utveckla en självförnyande förmåga, med en 

högre medvetandegrad om skolan i vidare mening, understryks av Blossing (2009). Därtill 

krävs en medvetenhet om att reproduktionen av kunskap också kan leda till förändringar 

av kunskap. Att förstå varför och på vilket sätt vi uppfattar pedagogiska fenomen kan 

hålla samman en komplex verklighet och underlätta för nya kunskapstillskott att få en 

position och ett värde (Lundgren, 1986).  

 

Berg (2003a) uppmärksammar problemet med att rätt förstå och validera det pedagogiska 

arvets skiftande innehåll. I bondesamhällets tidevarv dominerades folkskolans praktik av 

en undersåtligt orienterad värdebas och läroverket av en värdebas knuten till samhällets 

överhöghet. Men har dessa praktiker i en mer grundläggande mening förändrats i takt 
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med den förändrade samhällsstrukturen? Frågan är ”om skolors faktiska vardagsarbete i 

dagsläget svarar mot det institutionella uppdrag som bottnar i progressivistiskt orienterade 

värdebaser” ( a a s. 137). I sitt resonemang om skolans institutionella värdebaser rör sig 

Berg på en samhällelig och politisk nivå, beskriven ur ett huvudmannaperspektiv. De 

institutionellt grundade pedagogiska arven återspeglas i skolans formella organisation och 

i dess administrativa styr- och ledningsformer. Hur lärandet och utvecklingen ska 

utformas bestäms av organisatoriska strukturer och av lärares föreställningar om sin 

arbetsorganisation ur ett skolutvecklingsperspektiv (Blossing, 2003). Att arbeta med 

underliggande och mindre synliga antaganden om skolverksamhetens förutsättningar är 

viktigt för att utveckla skolans lärande och förbättringsarbete (Schein, 1992).  

 

Skolväsendets politiska styrning har bidragit till att värdet av det pedagogiska arvet ibland 

har devalverats. Englund (1986) beskriver i sitt monumentalverk ”Samhällsorientering och 

medborgarfostran i svensk skola under 1900-talet” hur en omläggning av den politiska 

kursen kan leda till oöverskådliga förändringar. Ett exempel är det s.k. MUT-projektet10 

(Målbestämning och utvärdering),  där Skolöverstyrelsen sökte förena målsättningarna om 

den kunskapssökande, handlingsinriktade och demokratiskt fostrade medborgaren, med 

en teknologi byggd på en behavioristisk människosyn. Projektet resulterade på olika sätt i 

ett misslyckande. Den uteblivna framgången förklarades med att varken skolans 

övergripande mål eller undervisningsteknologins konsekvenser var tillrättligt klarlagda.  

 

MUT-projektet förde till en starkt polariserad debatt, huruvida undervisningen skulle ta 

sin utgångspunkt i elevers behov och problem, eller utgå från etablerade skolämnen med 

läraren i centrum. När projektet avslutats uppstod trots allt något av ett frirum i den 

svenska skolan, genom en pedagogisk helomvändning från undervisningsteknologi till 

dialogpedagogik (Englund, 1986). Historiskt uppvisar skolan en obruten rad av små eller 

stora förändringar. Vissa förändringar har, som MUT-projektet, i efterhand klassats som 

misslyckanden, andra har betraktats som viktiga steg på vägen mot skolans utveckling och 

förnyelse. För att den politiska styrningen ska fungera optimalt, krävs ingående kunskap 

om skolans faktiska verksamhet och dess aktörers beredskap och vilja till förändring. Att 

obetänksamt devalvera de pedagogiska arvens värde, kan leda till ett avståndstagande från 

aktörshåll och en oro i hela verksamheten.  

3.3 Skolutveckling i en historisk tillbakablick 

I Sverige innebar skolutveckling fram till det andra världskriget att skolans förnyelse- och 

utvecklingsarbete i första hand mobiliserades och genomfördes inifrån, dvs. av lärarna 

                                                      
10

 Det s. k. MUT-projektet startade år 1971 i samband med att en för skolväsendet gemensam avdelning 
(avdelning S) inrättades inom skolöverstyrelsen. Enligt de av skolöverstyrelsens styrelse godkända riktlinjerna för 
projektarbetet tillkom projektet för att inom den nya avdelningen samordna arbetet med att klarare precisera 
skolans mål samt finna bättre metoder för utvärdering av skolans verksamhet. 
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själva, som fortbildning, studieresor, debatter och experiment med nya undervisningssätt 

(Askling, 1998). När kriget var slut förändrades samhället snabbt och skolan ställdes inför 

krav från statsmakten på att hålla jämna steg med samhällsutvecklingen och inte framstå 

som en bromsande kraft. För att reformera skolans inre arbete förlitade man sig inte 

längre på den spontana försöksverksamhet som tidigare dominerat. Objektivitet och 

vetenskaplig ledning blev nya ledord i det moderna samhälle som växte fram (Vestman & 

Andersson, 2007). Rationella överväganden sågs som en viktig del i planeringen av 

reformer. Rationaliteten gällde både för valet av samhälleliga interventioner och för de 

beslutsunderlag som forskningen förväntades kunna leverera (Husén, 1995).  

 

Förutsättningarna för skolutveckling var inte de bästa. Utbildningssystemet var långt ifrån 

enhetligt och reformerna möttes från början av misstro bland lärare och lärarutbildare 

(Lindblad, 1994). I sitt betänkande (SOU 1948:27) föreslog 1946 års skolkommission att 

ett antal stödåtgärder skulle vidtas för att främja den pedagogiska utvecklingen. Skolans 

närmande till den pedagogiska och psykologiska forskningen skulle ge verksamheten det 

kunskapstillskott som den behövde för att utvecklas i önskad riktning. Initiativet till 

skolutveckling övergick nu från lärarna till myndigheter och forskarsamhälle. Statens 

psykologisk-pedagogiska institut, skolöverstyrelsen och de regionala länsskolnämnderna 

framstod som centrala aktörer i ett institutionaliserat och rationellt reformarbete 

(Marklund, 1998). Den pedagogiska psykologin med sitt vidsträckta tillämpningsområde 

ansågs väl lämpad för att lösa de problem som lärare och skolledare ställdes inför i 

vardagen. Differentialpsykologi och pedagogiska mätningar blev till dominerande 

kunskapsområden i den pedagogiska forskningen (Husén, 1959).  

 

Vissa forskare menar att pedagogiken, i en given roll som objektiv sanningsvetenskap, 

under denna tid förändrades till en ”ytlig, förflackad och självgod forskningsdisciplin” 

(Kroksmark, 1991, s. 262) där endast de kvantitativa beskrivningarna sågs som värdefulla. 

Husén talar om en period av ”reformeufori” (Husén, 1995, s. 16) och framhåller att 

professorerna ofta behandlades som ”platonska filosofkungar” (ibid.). Förslagen från 

skolkommissionens pedagogiska program formulerades inte sällan i provocerande och 

retoriska vändningar, vilket fick dem att framstå som mer radikala och omvälvande än vad 

de egentligen var (Richardson, 1983).  

 

Med skolpolitiken avgränsad till organisatoriska och skolfinansiella frågor, ansågs den 

pedagogiska forskningen kunna bidra till att belysa konsekvenserna av vissa skolpolitiska 

ställningstaganden och klargöra beslutens överensstämmelse med psykologiska fakta. 1946 

års skolkommission kritiserade den svenska skolans otidsenliga arbetsmetoder, med sitt 

”arv från medeltidens och den gamla ämbetsmannastatens skola” (Marklund, 1984, s. 39). 

Fostran till demokratiska människor skulle nu betraktas som skolans viktigaste uppgift, 

vilket krävde att skolarbetet helt ändrade karaktär. För att förverkliga samhällets mål 



41 
 

prioriterade man skapandet av en ny skola – enhetsskolan - med förlängd skolplikt och ett 

enhetligare skolsystem. Till detta arbete frågar sig Husén (1959) om inte den pedagogiska 

psykologins uppgift borde ha utsträckts från att bidra till samhällets politiska mål för 

uppfostran och undervisning, till att också uppställa själva målen. Lindblad (1994, s. 85) 

talar om ”en centralisering av det pedagogiska förnuftet” där den pedagogiska och 

psykologiska forskningen legitimerade det centrala utbildningssystemets vilja att hantera 

och bedöma det inre utvecklingsarbetet i periferin.  

 

En intressant fråga är på vilket sätt efterkrigstidens skolreformer togs emot av skolans 

aktörer. I en studie av 72 utsagor från ”fältets arbetare och aktörer” mellan riksdagens 

beslut om en nioårig enhetsskola 1950, till Skolöverstyrelsens nedläggning 1991, redovisar 

Thelin (1996) en utbredd lojalitet mot överhetens beslutsfattande inom skolområdet. 

Utsagorna från fältet är sällan ifrågasättande, utan ger intryck av skolaktörernas glädje och 

lust att aktivt medverka i förändringsarbetet. Vardagsarbetet vid denna tid gav knappast 

möjlighet till kritik och protester, men lärare och skolledare påpekar att man tagit avstånd 

från verklighetsfrämmande beslut och i stället valt egna lösningar.  I den nutida skolan ser 

Thelin ett motsvarande problem för skolans aktörer att påverka opinioner och politiska 

beslut vid sidan om det krävande vardagsarbetet. Den ökade skolautonomin borde ha en 

gynnsam effekt på kreativiteten och den fria tanken, men konkurrensen mellan skolorna 

och det ökade ekonomiska ansvaret tycks verka i motsatt riktning. Dagens skolutveckling 

präglas sannolikt även av snävare tidsramar än efterkrigstidens reformarbete. 

 

Olin (2009) sorterar skolforskning och rådande politisk styrning i tre perioder från 1950-

talet fram till idag. De två första perioderna kännetecknas av skolutveckling genom 

reformer och lokalt ansvar för utveckling genom reflekterande lärare. Carlgren (1986) 

påpekar att 1970- och 80-talens utvecklingsarbete var mer inriktat på processinriktad 

förbättring av den egna skolan, än på alternativa metoder och undervisningssätt. Lindblad 

(1994) menar att det lokala utvecklingsarbetet var relativt slutet och mestadels initierades, 

genomfördes och avrapporterades enbart i den egna skolan eller skolområdet.  

 

Den avreglering av ansvaret för skolan från staten till kommunerna, som inleddes under 

1970-talet, med dess decentraliseringssträvanden (Du Rietz et al., 1987) bidrog till ett ökat 

läraransvar för skolgemensamma frågor. Central styrning ansågs inte längre kunna leda till 

varaktig förändring (Sellergren, 1983). Professionalismen blev ett nytt styrinstrument. Att 

genomföra reformer i ett alltmer decentraliserat skolsystem krävde att dess motiv också 

omsattes lokalt (Lindensjö & Lundgren, 1986). Lärarna betraktades på nytt som en resurs 

för att utveckla skolans arbete inifrån. Skolforskningen gavs en ny innebörd, där den 

dominerande FoU-modellen uppbyggd av forskning, utvecklingsarbete, resultatspridning 

och tillämpning, ersattes av en mer användarinriktad strategi. Forskningens resultat skulle 

nu användas till att stimulera lärarnas egna kunskapssökande och analyser (Askling, 1998). 
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I regeringens förslag till statsbudget för budgetåret 1977/78 betonades att det avgörande 

för utvecklingsarbetets möjligheter att påverka skolan var forskningens förankring och 

dess förmåga att föra ut sina rön i och till de enskilda skolorna. Forskningen uppmanades 

att söka efter effektiva vägar för att nå ut med väsentlig kunskap till skolors utveckling. 

Enskilda skolors problem behövde snabbt kunna omsättas i relevanta forsknings- och 

utbildningsprojekt. 

 

Från 1990-talets början har svensk skolutveckling i stor utsträckning inriktats på att med 

organisationsutveckling och lärarprofessionalitet styra skolan mot givna mål (Olin, 2009). 

I en demokratisk institution som skolan har människor både rättigheter att påverka och 

skyldigheter att låta sig påverkas. Skolutveckling kan inte avgränsas till större satsningar 

och projekt, utan är en angelägenhet för alla som arbetar i skolan. Med vetenskapliga 

verktyg och förhållningssätt kan aktörernas grundkraft bli en aktivt verkande resurs för 

skolors utveckling (Henningsson-Yousif & Viggósson, 2009). Trots utgångspunkten att 

varje individ önskar ansvara för sin egen arbetssituation, kan förändringar ändå upplevas 

olika. Målen för skolans utveckling  kan råka i konflikt med aktörernas personliga mål och 

förväntningar. Det är viktigt att dessa olikheter kommer fram och diskuteras och att skilda 

värderingar kan ställas mot varandra, utan att det måste ses som ett hinder för den 

planerade utvecklingen (Sellergren, 1983).  

 

Blossing (2008) visar i en studie att de professionella som grupp sällan framstår som 

pådrivande i skolans förbättringsarbete. Att utvidga den lokala pedagogiska kompetensen 

kan inte förbehållas de professionellas förmåga att realisera skolans nationella mål. För en 

verklig utveckling krävs att man på den lokala nivån ges ett professionellt ansvar för hela 

verksamheten. Professionaliseringsprocessen blir en fråga om att ha kontroll över arbetets 

utveckling och karaktären av den egna yrkeskunskapen (Friedson, 1994). Wahlström 

(2009) framhåller betydelsen av en balans i relationen mellan det individuella och det 

gemensamma. I ett lärande där behoven definieras av de professionella handlar det om att 

kunna möta nya utmaningar utan att begränsas av traditionen. I en marknadsmodell för 

utbildning måste skolans krav på effektivitet och måluppfyllelse vägas upp mot 

professionens autonomi, i en fråga om ”att behärska eller att låta sig behärskas av ett 

styrsystem” (Wahlström, 2009, s. 212). 

  

Isaksson framhåller att svensk skolutveckling, ”hur gärna mottagare och medborgare än 

önskar sig ett enkelt skolutvecklingsschema i ständig och avtagande progression” 

(Isaksson, 2003, s. 209) går längs flera linjer och åt olika håll. Även den forskning, som 

utöver att bidra till en allmän kunskapsökning om skolan också förväntas bidra till dess 

utveckling och tidsanpassning, saknar gemensam riktning. Isaksson ser mångfalden av 

inriktningar som ett uttryck för en levande och flexibel skola, väl rustad att möta dagens 

elever med starkt skiftande bakgrunder och behov. Föreställningar om en problemfri 
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skolutveckling, där skolan kan finna sin perfekta form är knappast realiserbara. I bästa fall 

kan skolan hitta en fungerande balans till sin samtid.  

 

En nestor inom nordisk skolutveckling är norrmannen Per Dalin. I ett arbete (1994) 

påminner han om att det har gjorts otaliga försök att utveckla skolan och framhåller att 

begrepp som förändring, förnyelse, reform och pedagogiskt utvecklingsarbete saknar klara 

och allmänt accepterade definitioner och i vardagslag därför ofta används om varandra. 

Som definition på skolutveckling väljer Dalin den - enligt egen utsago - mest omfattande 

definitionen, hämtad från OECD:s International School Improvement Project (ISIP), där 

fjorton nationer under perioden 1982 – 1986 samverkade i skolutvecklingsfrågor (Harris 

och Bennett 2005). 

  

A systematic, sustained effort aimed at change in learning conditions and other related 

internal conditions, with the ultimate aim of accomplishing educational goals more 

effectively.  

(Van Velzen, Miles, Ekholm, Hameyer & Robin, 1985, s 48) 

 

Syftet med ISIP var att främja kunskap och förståelse om skolutvecklingsprocesser i såväl 

makro- som mikroperspektiv, samt att bidra till utveckling av metoder och verktyg för 

skolors ledning, beslutsfattande och pedagogiska stödfunktioner. Projektet fokuserade på 

användbara och tillgängliga kunskaper och färdigheter för personal att aktivt planera och 

leda processer av skolutveckling (Hopkins 1987). ISIP stod för ett nytänkande, där det 

traditionella uppifrånperspektivet (top-down) på skolans styrning och ledning 

kompletterades av ett mer holistiskt och underifrånförankrat (bottom-up) synsätt. Som 

grundläggande faktorer för skolutveckling angavs varje enskild skolas förmåga att hävda 

sin egenart och att planera för skolutveckling i ett längre perspektiv. I projektet 

konstaterades också att skolans interna arbete för måluppfyllelse borde förstärkas och 

rollfördelningen bland dess aktörer tydliggöras.  

 

Ett genomtänkt och fungerande samspel mellan top-down och bottom-up strategier på 

varje nivå kan ge ökade möjligheter till hållbar skolutveckling, som en del av skolans 

vardagsarbete. I en tid där enskilda skolor förväntas ta ansvar för sin egen utveckling, bör 

strategier för skolutveckling inriktas på att stärka skolans inre förmåga till problemlösning 

och anpassning till förändring (Hargreaves & Hopkins, 1991).  Det räcker inte att enbart 

konstatera vad som behöver göras. Skolan måste även utrustas med tillämpliga och lokalt 

anpassningsbara verktyg för att gå vidare med sitt utvecklingsarbete. En öppen inställning 

till förändring, samt en fast struktur och stark effektivitet i skolans ledning, kan ge goda 

förutsättningar för en hållbar skolutveckling (Blossing, 2009).  
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3.4 Skolutveckling som process 

Begreppet process definieras olika av varje vetenskaps- eller kunskapsgren, med det 

gemensamma i betydelsen av rörelse eller förändring. Alvesson och Sveningsson (2008) 

ser det ökade intresset för ett processuellt perspektiv på förändring, som ett uttryck för 

svårigheter att förverkliga planer utifrån på förhand uppgjorda ritningar. Erfarenheterna, 

känslorna och meningsskapandet hos de som deltar i och/eller på annat sätt berörs av 

förändringsprocesser uppmärksammas sällan. Ahrenfelt (2001) liknar förändring vid ett 

tillstånd, utan vare sig början, en given mitt eller ett absolut slut. I alla former av mänsklig 

utveckling är processen eller interaktionen en central och avgörande komponent. Om vi 

inte förstår eller klarar att styra processen kan vi uppleva förändringsarbetet som kaotiskt 

och planlöst, genom att vi påverkas av krafter som vi inte kan identifiera. Till synes 

obetydliga eller ovidkommande element i ett inledande skede, kan längre fram få oväntade 

konsekvenser för arbetets resultat.  

 

De professionellas ansvar för skolans utveckling förutsätter en kompetens utanför den 

traditionellt undervisnings- och klassrumsinriktade. Det utvidgade kompetenskravet 

beskrivs av Berg (2003a) i termer av aktörsberedskap och utvidgad professionalism. För 

att arten och graden av professionalism hos den enskilde och i olika organisationellt 

förankrade grupper ska förstås som en utvecklingsbar faktor av betydelse för skolans 

totala utveckling, måste dess institutionella ursprung och förankring först identifieras och 

klargöras. Frågan om skolors likhet eller olikhet och dess grad av institutionalisering 

förutsätter att skolans dominerande kulturer kan studeras i spännvidden mellan subjekt 

och objekt. Kurkiala (2005) menar att kulturer uppstår och tillväxer ur behovet av att 

förstå vår omvärld. När de betydelser vi tillskriver världen delas av andra, kan 

värdegemenskaper eller kulturer utvecklas. Det objektiva i en kultur består av att den 

skapas och utövas, eller åtminstone återskapas, av medlemmarna i en organisation, men 

också av att den förefaller att kunna existera oberoende av enskilda individer.  

 

Uttrycket ”kulturen sitter i väggarna” ger uttryck för synen på kulturen som en intern 

variabel, grundat i en syn på kultur som något en organisation är och inte något som en 

organisation har (Trollestad, 2000). Skolutveckling kan utifrån kulturbegreppet beskrivas 

som interaktionen i den definierade skolkulturen och konsekvenserna av denna. För att 

processen ska leda till en verklig utveckling och inte stanna vid strukturbeskrivningar och 

en ”på stället marsch” fordras ett förstärkt fokus på skolans aktörer som kulturens 

subjekt. Att förändra en skolas fasta rollbesättning och luckra upp de fasta mönstren i 

arbetsumgänget är ofta ett arbete på lite längre sikt. Ett första steg till förändring  kan vara 

en kritisk betraktelse av den egna kulturen, i relation till skolans inre styrning och graden 

av självförnyande förmåga (Blossing, 2009). 
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Att utveckla skolan mot en utvidgad professionalism hos dess aktörer (Hoyle, 1980, 1986) 

kan leda till att yrkesetiken fördjupas och beroendet av det formella regelsystemet 

minskar. Utvidgad professionalism kan för skolans personal förberedas genom en aktivt 

riktad kompetensutveckling, initierad redan i lärares grundutbildning. Henningsson-

Yousif & Viggósson, (2009) talar om lärarstudenters pedagogiska kapital av subjektiva 

livserfarenheter, som medvetet eller omedvetet påverkar utbildningen både praktiskt och 

mentalt. Begreppet pedagogiskt kapital är hämtat från Bourdieu, som menar att det inom 

pedagogikens verksamhetsfält, vid sidan om dess politiska, administrativa, kulturella och 

beteendevetenskapliga kapital, möjligen kan förekomma ett specifikt pedagogiskt kapital. 

En förutsättning är att det pedagogiska fältet är tillräckligt oberoende av yttre krafter för 

att utveckla en egenart av kapital (Broady, 2008).  

 

Ur ett gemensamt kunskapsperspektiv på organisationen skulle skolan kunna utvecklas i 

riktning mot en professionell kunskapsorganisation (Sveiby & Risling, 1986). Osäkerheten 

om det pedagogiska kapitalet i hela skolorganisationen gör den förväntade höjningen av 

aktörsberedskapen (Berg, 1995) hos skoladministratörer, politiker och andra beslutsfattare 

utanför den egentliga skolverksamheten till en särskild utmaning. Wahlström (2009) 

redovisar med Young (2006) att skolan som en professionell och relativt autonom 

verksamhet, genom statliga regleringar och ansvarsutkrävanden, utvecklats till en alltmer 

politiskt styrd verksamhet. Ett problem med denna utveckling är att det specifika för 

skolan, i förhållande till andra verksamheter, blir svårt att urskilja. Skolverksamhetens 

fokus övergår från valet av de mål och metoder som passar bäst för utbildningen, till att 

leverera goda resultat från dess elever. Den målrationella och instrumentella synen på 

skolan som ”leveransagentur” (Wahlström, 2009, s. 67) motsägs till en del av andra 

forskare (Blossing, 2004, 2009) som empiriskt visar att skolor under 1990-talet utvecklats 

mot kollektiva arbetsorganisationer, med en en öppen inställning till förändringsarbete.     

 

Forskningens betydelse för skolutveckling kan uttryckas som att bidra till fördjupning av 

aktörernas kunskap om skolan som organisation och institution, dess förutsättningar, 

uppdrag och villkor. Wingård (1994) ställer frågan om den pedagogiska forskningen också 

skulle kunna bidra med den begreppsliga kunskap som behövs för att utveckla och 

förändra skolans självförståelse? Granström (1994) uppmärksammar att läraryrkets 

forskning och förnyelse av teorier, till skillnad från många andra professioner, i huvudsak 

inte sker inom ramen för yrkesutövandet utan är överlämnad till en särskild forskarkår. 

Då många av dessa forskare saknar egen erfarenhet från de skolformer som forskningen 

berör, kan en viss misstro mot skolforskning märkas inom skolan.   

 

För att förändra lärarnas traditionella kunskapsbas och göra skolkunskapen tillämpbar i 

vardagsarbetet kan reflekterande samtal mellan skolledare och lärare vara en möjlighet. 

Det reflekterande samtalet kan förstås som ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 
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skolans aktörer, där praktisk yrkeskompetens kombineras med empiriskt grundad 

information och kunskap. Hoyle & John (1995) beskriver en samarbetskultur, uppbyggd 

av interna relationer snarare än formella strukturer. Andra forskare (Blossing, 2004; 

Hargreaves, 1998 ) talar om den samarbetande eller den professionella skolan med ett 

utvecklingsinriktat ledarskap och en gemensam vision om det framtida arbetet. I 

tidsperspektivet 1980-2001 redovisar Blossing (2008) att skolor blivit bättre på att 

organisera infrastrukturer för lärares liv och lärande, men behovet av ledare för lärares 

lärande kvarstår. Blossing beskriver målande det angelägna uppdrag som förädlingen och 

spridningen av lärares erfarenheter innebär. 

 

Att varsamt bryta lärares professionella isolering och visa på den rika skatt av erfarenheter 

och kunskaper yrkeskåren besitter, kan bli riktigt ljusa ögonblick att minnas.  

(Blossing, 2004, s. 37). 

 

Söderström (1996) talar om ett organisatoriskt lärande i vid bemärkelse, med kollektiva 

lärprocesser som omfattar eller har betydelse för hela organisationen. Skolutveckling som 

process beskrivs som ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet, där aktörerna i 

samverkan söker en framkomlig väg till förändring enligt utbildningspolitiska intentioner, 

läroplansmål och förväntningar från skolans kulturer. Förändringsprocessen kan i 

gynnsamma fall leda till kunskapsväxt i hela organisationen. Kunskapen ”förmeras” 

(Sveiby, 1995, s. 21). Ett problem är att människor inte alltid är medvetna om sina 

värderingar, vilket gör dessa svåra att observera. De mentala program (Hofstede & 

Hofstede, 2005) som människor bär med sig är ofta motstridiga. Det kan därför vara svårt 

att förutsäga hur enskilda medlemmar och grupper i en organisation kan förväntas bete 

sig i olika situationer.  

 

I den målstyrda skolan är gränserna mellan skolans olika nivåer inte längre absoluta. Det 

betyder att skolans aktörer samtidigt kan tillhöra flera grupper och kategorier, med flera 

lager av mentala program, som inte säkert harmonierar med varandra. Schantz Lundgren 

(2008) beskriver i sin doktorsavhandling den situation som kan uppstå när skolaktörers 

mentala program inte går att förena i ett gemensamt utvecklingsarbete. De olika 

uppfattningarna om hur skolans verksamhet ska bedrivas gör att några kommer att 

uppfatta att de fått det bättre, medan andra upplever att utvecklingsarbetet har försämrat 

deras situation. 
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3.5 Skolutveckling ur fem perspektiv 

I en kunskapsöversikt om förändring och utveckling av skolan, utgiven av Myndigheten 

för skolutveckling11 (Berg & Scherp, 2003) betraktas skolutveckling ur fem perspektiv, 

med olika faktorer av betydelse för skolutvecklingsprocessen, men med gemensamma 

drag i uppfattningen om elevers lärmiljö som avgörande för prestationer i skolan. 

Författarna menar att förändringar i lärmiljöerna positivt kan bidra till barns och 

ungdomars lärande och utveckling. Skolutvecklingens uppgift, oavsett perspektiv och 

arbetsmetoder, är att bygga upp kunskap om dessa lärprocesser av ett sådant slag att den 

kan brukas i skolors vardagsarbete. I en kommentar till de fem redovisade perspektiven 

på skolutveckling sammanfattas  några viktiga likheter och skillnader. 

 

Jag menar att vi alla syftar till en verklig förändring och förbättring av verksamheten och 

undervisningen, och att denna innefattar alla elever och deras resultat. Det ser jag som den 

stora likheten mellan oss. Jag ser skillnaderna mellan oss främst som uttryck för olika 

forskningsdiscipliner, forskningsområden samt prioriteringar/värderingar.  

(Blossing, 2003, s. 226)  

3.5.1 Förståelseorienterad och problembaserad skolutveckling 

Scherp (2003a) beskriver skolutveckling som en problemlösningsprocess, initierad genom 

upplevda vardagsproblem. Via meningsskapande och förståelsefördjupande lärprocesser i 

skolans vardagsverksamhet kan kunskap om problemen byggas upp som möjliggör goda 

lösningar. Skolornas utvecklingsarbete sker i en problemskapande och en problemlösande 

fas, där den förstnämnda inriktas på betydelsen av förändring och den senare på att skapa 

lösningar som bidrar till att verksamheten utvecklas. Grunden för skolutveckling och det 

livslånga lärandet består av synliggörandet och förståelsen av de regelbundenheter eller 

mönster som finns i vardagsarbetet. Då skolans värld är komplex och svåråtkomlig, krävs 

medvetna processer för att mönstren ska vara möjliga att upptäcka. Förståelseorienterad 

och problembaserad skolutveckling innebär att dessa lärprocesser skapas direkt i skolans 

vardag. Skolverksamhetens kvalitet är avhängig hur problemen upptäcks, förstås och 

definieras. Lärares förståelse av sitt uppdrag är avgörande för hur problem förstås och 

definieras, samt för valet av lösningar.  

 

Utveckling kan beskrivas som en förändringsprocess relaterad till en bestämd inriktning 

(Scherp & Scherp, 2002). Skolutveckling förklaras som ett resultat av medvetna och 

kunskapsbaserade förändringar, införlivade som naturliga delar av den enskilda skolans 

skolkultur och vardagsrutiner. För läraren handlar skolutveckling mer om att finna 

                                                      
11

 Myndigheten för skolutveckling var en svensk statlig förvaltningsmyndighet som stödde kommuners och skolors 
arbete för ökad kvalitet och bättre resultat. Myndigheten bildades 2003 då Statens skolverk delades upp i två 
myndigheter och lades ned 2008. En stor del av verksamhet fördes då över till Skolverket. 
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lösningar på de problem och utmaningar som vardagsarbetet innebär och mindre om att 

transformera mål till handlingsplaner. Problembaserad skolutveckling (PBS)12 utgår från 

de konkreta vardagsproblem som lärare upplever och formulerar. På en och samma skola 

kan man därför samtidigt få en rad olika problem av skiftande karaktär och innehåll, från 

okoncentrerade elever och skolk, till hur man får elever att ta ett större ansvar för sitt eget 

lärande när man arbetar elevaktivt. För att skolans vardagsproblem ska kunna användas 

som utgångspunkt för utveckling och inte enbart ses som hinder behövs både kunskap 

om och förståelse av skolverksamheten. I en rapport (Scherp & Scherp, 2007) definieras 

kunskap av detta slag som att känna till vad som sker på arbetsplatsen och hur lärare och 

elever hanterar händelser i vardagen. Förståelse handlar om att få ett svar på frågan om 

varför lärare och elever agerar som de gör i olika situationer. För att förstå ett problem 

och kunna hantera det, kan problemet sättas in i en meningsskapande och 

förståelsefördjupande helhet. En relevant utgångspunkt för skolforskning är att studera de 

krafter som påverkar skolans verksamhet i en ömsesidig och kontinuerlig 

påverkansprocess (Scherp, 1998). För en trovärdig bild av verkligheten behöver vi skaffa 

oss kunskap om och förstå påverkansmönstret i sin helhet. 

  

Till att börja med förutsätter det att man har en helhetsförståelse med relevans för det 

problem man söker hantera. För det andra behöver man vara medveten om hur helheten 

ser ut och för det tredje behöver man klara av att koppla delen, problemet, till helheten och 

förstå vilka konsekvenser helheten får för hanteringen av delen. 

(Scherp & Scherp, 2007, s. 209) 

3.5.2 Frirumserövrande 

Berg (2003b) uppmärksammar gränser och relationer för, inom och mellan skolan som 

institution och skolor som organisationer. Bilden av skolan som en gränslös mångfald 

(Isaksson, 2003) ifrågasätts av Berg (1995) som menar att skolans utveckling begränsas av 

statsmaktens uttalade intentioner för dess verksamhet, i termer av t.ex. likvärdig skola och 

en skola för alla. Bergs perspektiv för skolutveckling grundas på att upptäcka och erövra 

det möjliga frirum eller handlingsutrymme för utveckling som existerar mellan skolans 

yttre gränser för dess uppdrag och de inre gränserna för skolans interna kulturer. 

Utveckling är lika med förändring i en viss bestämd riktning och förändringsinriktningen 

avgörs ytterst genom skolans överväganden om vad som är god pedagogik i förhållande 

till den egna elevgruppen. De yttre gränserna för skolans verksamhet är i huvudsak ett 

skolpolitiskt ansvarsområde, medan det professionella ansvaret är inriktat på att inom 

dessa gränser utnyttja det outnyttjade frirummet till elevers bästa. Skolors kulturer består 

av en komplex blandning av historiska och samhälleliga traditioner, yrkesnormer och 

                                                      
12

 PBS-nätverket är ett gemensamt utvecklings- och forskningssamarbete mellan Karlstads universitet och ett 
stort antal skolor i kommuner spridda över hela Sverige.Tio kommuner deltog från nätverkets start år 2003 
varefter ett stort antal övriga skolor och delar av kommuner har anslutit sig i olika etapper. 
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socialpsykologiska förhållanden och beskrivs som ”ett sammelsurium av olika sociala 

fenomen” (Berg, 1995, s. 10). I den strategi för vardagsnära skolutveckling som Berg 

företräder finns en förvissning om att enskilda skolor som organisationer, med 

handledarstöd ska kunna planera, genomföra och följa upp det egna utvecklingsarbetet.  

 

Valet av perspektiv för skolutveckling får vissa infallsvinklar att betonas och prioriteras 

mer än andra. Inget perspektiv kan göra anspråk på fullständighet i förhållande till alla 

aspekter i organisationers utveckling. En förutsättning för att en skolutvecklingsprocess 

överhuvudtaget ska komma till stånd är att det inom skolan uppövas en medvetenhet om 

de faktiska behoven och förutsättningarna inför det kommande utvecklingsarbetet. 

Oberoende av vilket perspektiv som väljs ligger någon form av behovsanalys till grund för 

skolutveckling. I frirumsperspektivet används kultur- och dokumentanalys för att 

synliggöra och beskriva skolans inre och yttre gränser inför det fortsatta arbetet med att 

utveckla skolan. Berg (2003b) framhåller att kunskap om var dessa gränser i praktiken går, 

är en förutsättning för att skolans aktörer ska upptäcka sina egna frirum och möjligheten 

att utveckla skolan som organisation. Den tudelade ansvarsfördelningen i skolan som 

organisation och institution ska inte förstås som en statisk gränsdragning, utan som en 

mångfald av möjligheter till konstruktiva och utvecklande pedagogiska samtal mellan 

skolans politiska och professionella nivåer. 

 

Ett problem med skolutveckling som frirumserövrande är frågan om den egentliga 

innebörden av elevers/elevens bästa och vem/vilka som har makt att avgöra detta. Berg 

är kritisk till de resonemang om lärande som under senare år förts i både officiella 

politiska och allmänpedagogiska texter. Dessa uppges vara alltför allmänt hållna för att 

kunna vägleda skolors personal i enskilda lärandesituationer i vardagen. Att avgöra vilka 

aktiviteter som bäst gynnar elevers lärande beskrivs som en professionell angelägenhet, 

grundad på överväganden knutna till skolans inre och yttre gränser av explicit och implicit 

styrning och ledning. Verklig professionalism sägs handla om att ”i enskilda situationer 

fatta, genomföra och följa upp beslut med beaktande av såväl institutionella som 

organisationella faktorer” (Berg, 2003b, s. 79). 

 

Bergs argument innehåller kritiska synpunkter på det lärande organisationsperspektiv som 

redovisas av Scherp (2002). Kritiken riktas mot övertron på dialogen som problemlösare 

vid intressekonflikter och att maktperspektivet i organisationer tycks ignoreras. Det 

lärande organisationsperspektivet tar inte tillräcklig hänsyn till skolan som institution, utan 

ser den primärt som organisation. Scherp bemöter kritiken genom att lyfta fram behovet 

av utmanande möten mellan skolans uppifrån-perspektiv av läroplaner, skolplaner och 

kursplaner och dess nerifrån-perspektiv, uppbyggt av lärares och elevers respektive 

erfarenhetsvärldar. I det utmanande mötet kan en utvecklande obalans uppstå, präglad av 

viljan till fördjupad förståelse av varandras perspektiv och som öppnar för en dialog 
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mellan företrädare för skolans olika delar. Organisationens centrala värden kan lättare 

förverkligas genom att de omsätts på alla nivåer i verksamheten.  Berg (2003b) instämmer 

i dialogens betydelse för det pedagogiska samtalet och noterar att det inte bara är ett 

verksamt medel i en skolutvecklingsprocess, utan en väsentlig del av ett demokratiskt 

förhållningssätt, där ingen har mer makt än vad styrkan i argumenten tillåter. Då ett 

väsentligt syfte med det pedagogiska samtalet är att upptäcka det outnyttjade frirummet, 

kan det inte begränsas till en konkret och vardaglig nivå, utan inriktas på kritisk reflektion 

om skolans vardagsarbete och dess institutionella uppdrag.  

3.5.3 Skolförbättring  genom förändring av lokala organisationer 

Blossing (2003) talar om skolutveckling som skolförbättring genom förändring av lokala 

skolorganisationer. I sin doktorsavhandling (Blossing, 2000) visar han hur skolor klarat att 

omsätta det sena 1990-talets utvecklingskrav på ett förändrat lärarskap och organisering 

av självstyrande arbetslag. En viktig fråga är om och i så fall på vilket sätt mönstren i det 

arbetssociala livet i skolan (skolkulturen) påverkar skolors förmåga till självförnyelse. 

Dessa mönster kan förstås som strategier och metoder för implementering av förbättring i 

skolans verksamhet. Blossing visar empiriskt att de undersökta skolornas självförnyande 

förmåga över tid har ökat och lärarskapet och arbetslagsarbetet därmed förbättrats. Den 

självförnyande förmågan tycks dock inte ha förmått att skapa lärandeformer som helt 

klarat att bryta med den traditionella kunskapsförmedlingen och sätta elevernas erfarenhet 

i centrum.  I en uppföljande studie av 35 skolors förbättringsarbete under perioden 1980 - 

1985 ( Ekholm, Fransson & Lander, 1987) konstaterar Blossing (2004) att de undersökta 

skolorna efter den senaste lägesbedömningen  har fortsatt att utvecklas mot kollektiva 

arbetsorganisationer, med starka inslag av självförnyelse. Resultatet kontrasterar mot 

andra forskares (Lindblad, Lundahl, Lindgren & Zackari, 2002; Wahlström, 2002) 

uppfattning om en målrationell och instrumentell syn på skolan, med kontraproduktiv 

inverkan på skolors omstrukturering till lokala och ansvariga organisationer.  

 

Blossing (2009) beskriver den samarbetande skolan, präglad av lärare med en positiv 

inställning och ett starkt engagemang kring den egna skolans mål. Ledarskapet i den 

samarbetande skolan inriktas på att utveckla professionalism bland lärarna och att verka 

för ett problemlösande samarbete (Ekholm, Blossing, Kåräng, Lindvall & Scherp, 2000). I 

en forskningsöversikt om internationell skolutveckling (Fullan, 1991) konstateras att 

skolor med en samarbetande kultur har stor förmåga till förbättringsarbete utifrån 

behoven på krav och utveckling. En kultur av detta slag utmärks av ett professionellt 

inriktat förhållningssätt mellan lärare och skolledare i vardagsarbetet.  

 

Skolans förbättringsarbete beskrivs av Blossing (2009) som det sätt varvid en skola 

hanterar det ständiga flödet av förväntade eller oväntade förändringar som präglar dess 



51 
 

vardag. Skolförbättring som begrepp definieras som att förbättra skolan, eller ”att få de 

flesta lärare på en skola att tillämpa exempelvis en ny undervisningsidé så att det kommer 

alla elever till godo” (Blossing, 2009, s. 12). För att skolors systematiska mål- och 

resultatarbete ska fortsätta att stärkas, redovisar Blossing (2008) behovet av ytterligare 

förbättringar av skolors organisationer. Viktiga utvecklingsområden för en utvidgad lokal 

pedagogisk kompetens uppges vara det pedagogiska ledarskapet, lärares och rektorers 

samtalskompetens, grupparbetsmetoder till arbetslagsarbetet och att organisera skolor 

med eleverna i centrum.  

 

En utvidgad lokal pedagogisk kompetens bör riktas mot att de professionella lokalt ges 

makten över såväl formulering som realisering. Lindensjö och Lundgren (1986) framhåller 

att reformers genomförande i ett decentraliserat skolsystem kräver att deras motiv också 

översätts lokalt. Den lokala skoladministrationen kan inte bara reproducera den centrala 

administrationen utan aktivt bidra till att tolka motiv och avsikter med beslutade reformer 

och åtgärder. Wahlström (2009) menar att själva systemet med mål- och resultatstyrning 

genom sin inre logik alltid kommer att driva på mot ökad granskning och ökat 

ansvarsutkrävande. Därför måste skolans professionella själva besluta vilka delar av ett 

mål- och resultatstyrningssystem som är önskvärda att tillämpa och välja bort de inslag 

som riskerar att hindra enskilda skolors autonomi och kreativitet. 

 

Blossing (2000) noterar att en svaghet med skolförbättringsforskningen är den alltför 

starka betoningen på organisatorisk-strukturella faktorer i skolans arbetsprocesser, på 

bekostnad av det praktiskt pedagogiska arbetet. Ett annat problem är den mångfald av 

områden och strategier som forskningen uppmärksammar, vilket gör en lägesbedömning 

av skolans arbetssociala liv nödvändig för att sortera bland myckenheten. Som exempel på 

en bedömning av detta slag nämns Bergs metodik för att diagnostisera skolans kultur i tre 

dimensioner. Denna gruppering sägs ge en ”rätt så god inblick i skolans kultur och vilka 

förutsättningar som finns för att utnyttja det utvecklingsutrymme som skolan bjuds” 

(Blossing, 2000, s. 63). För att fördjupa kunskapen kring skolors skilda utvecklingslägen, 

skulle den fortsatta forskningen på området kunna inriktas på att utveckla ett verktyg för 

kartläggning av skolors förbättringskulturer. Den instrumentella syn på skolans 

verksamhet som Wahlström (2002, 2009) varnar för bör tas på allvar. Utan tillräcklig 

vetenskaplig och professionell kompetens riskerar kvaliteten i skolverksamheten att säkras 

genom retorik, snarare än empiri (Blossing, 2009).   

3.5.4 Framgångsrika skolor 

Grosin (2003) skriver om skolutveckling ur perspektivet av forskningen om framgångsrika 

skolor. Begreppet framgångsrik skola utgår från studier där elevernas prestationer i en viss 

skola väsentligt överstiger resultaten i skolor med motsvarande villkor, avseende elevernas 
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socioekonomiska bakgrund. Två omtalade studier gjordes i slutet av 1970-talet parallellt 

men oberoende av varandra, i Londons East End och Isle of Wight (Rutter, Maughan, 

Mortimore & Ouston, 1979) samt i Michigan (Brookover, Beady, Flood, Schweitzer & 

Wisenbaker, 1979). Resultaten visade att elevernas skolprestationer och sociala anpassning 

ökade i skolor med ett tydligt pedagogiskt ledarskap och höga förväntningar på eleverna. 

Andra framgångsfaktorer var betoningen på skolans basfärdigheter och de frekvent 

förekommande bedömningarna av elever. Grosin (1985) ser ett förbättrat pedagogiskt och 

socialt klimat som en väg till kunskapshöjning och ökad social och psykisk anpassning hos 

elever, också i svenska skolor. Värdet av en allmän nivåhöjning av kunskaper och 

färdigheter är inte primärt att alla elever ska gå vidare till högre studier, utan finns i de 

”samhälleliga – politiska och ekonomiska – effekter en sådan skulle kunna få i framtiden” 

(Grosin, 1985, s. 14). 

 

Grosins strategi för skolutveckling, baserad på forskningen om framgångsrika skolor, 

beskrivs som ”en strategi för pedagogisk förändring med syfte att förstärka skolornas 

förmåga att åstadkomma utveckling och att förbättra elevernas prestationer samt sociala 

och personliga anpassning” (Grosin, 2003, s. 153f). Framgången definieras i skolans och 

lärarnas egen bedömning av elevernas insatser och mäts i betyg och resultat från t.ex. 

centrala prov. I utredningen om skolans ledningsstruktur (SOU 2004:116) påtalas det 

svåra i att definiera vad som är ”bra resultat” i en skola eller vad som är ”en framgångsrik 

skola”. Att utgå från betygen är ett sätt, men det är omvittnat svårt att få fram en 

betygssättning som är likvärdig för alla skolor. Det är inte heller självklart att betygen kan 

härledas till resultatet av en enskild skolas insats, eftersom ingenting framgår om elevens 

kunskaper när hon började i den aktuella skolan. Dagens skola misslyckas med att ge alla 

elever tillgång till grundläggande kunskaper och färdigheter, menar Grosin. Risken med 

alltför stark fokusering på skolans problem är att man anpassar sig till rådande 

förhållanden, snarare än att söka efter de verkliga orsakerna. Ett sätt att utveckla skolan 

skulle kunna vara att ersätta registerbaserade variabler för elevernas socioekonomiska 

bakgrund och föräldrarnas utbildningsbakgrund, med för skolan påverkbara variabler som 

förkunskaper och skolklimat.  

 

Utifrån en studie (Sammons, Thomas & Mortimore, 1997), där samtliga framgångsrika 

skolor kännetecknades av ett elevaktivt arbetssätt, drar Grosin (2004) slutsatsen att det 

pedagogiska och sociala klimatet i framgångsrika skolor kan tolkas som ett dialektiskt 

förhållande mellan kunskaper och fostran i skolan. Ett villkor för effektivitet i goda 

elevprestationer är elevernas upplevelser som individer i skolmiljön och av gemensamma 

sociala spelregler mellan barn och vuxna, grundade på ömsesidig respekt. Ansvaret för att 

den enskilde läraren får det stöd som behövs för att tillämpa ett elevaktivt arbetssätt ligger 

i första hand hos skolledaren. Ännu en förutsättning är att skolledarens arbete förstärks av 

huvudmannen genom tydliga mål, regelbundna mätningar och tillfällen till återkoppling 
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(SOU 2004:116). Stålhammar (1993) framhåller att skolledarens möjlighet att reellt utöva 

sitt ledarskap är avhängigt den legitimitet som kan uppnås genom att medarbetarna får 

sina krav på ansvar, medbestämmande, personlig utveckling m.m tillgodosedda i arbetet. 

Genom en fördjupad förståelse hos medarbetarna av uppdraget, utifrån ett förtroende 

som byggs nerifrån i organisationen, kan den medvetne ledaren leda sina medarbetares 

lärande om hur skolans uppdrag ska kunna förverkligas (Stålhammar, 1993; Scherp, 2002). 

 

Det pedagogiska och sociala klimatet i en skola definieras av Grosin till ”skolledningens 

och lärarnas förväntningar på samt normer och värderingar om skolans syfte, möjligheter 

och begränsningar samt deras handlingsmönster gentemot kolleger, elever och föräldrar” 

(Grosin, 1991, s. 11). För att bedöma skolors pedagogiska och sociala klimat har ett 

särskilt analysinstrument utvecklats inom den svenska forskningen om skoleffekter och 

framgångsrika skolor (Grosin, 2009). Instrumentet (PESOK) återspeglar forskningens 

resultat på området och består av två olika formulär, där lärare och elever tar ställning till 

ett antal påståenden enligt en fyragradig skala. Bedömningen tydliggör starka och svaga 

sidor i skolans klimatprofil och kan liknas vid en samling av budskap, som kan 

kommuniceras direkt till eleverna i deras vardagsarbete. När en klimatundersökning av 

detta slag kombineras med en utvärdering av elevernas resultat, ökar möjligheten att 

utveckla skolans kvalitet. Framgångsrika skolor uppges, med stöd av forskning, som mer 

enhetliga än andra skolor i fråga om de vuxnas värderingar och förhållningssätt. I mindre 

framgångsrika skolor finns det ofta informellt sammansatta lärargrupper, med olika 

inställning till skolans mål och utveckling. Grosin noterar att det i dessa skolor kan saknas 

ett uttalat pedagogiskt ledarskap och ett organiserat och utvecklat pedagogiskt samarbete 

mellan lärarna.  

 

Forskningen om framgångsrika skolor har emellanåt väckt starka känslor i den offentliga 

debatten och mer eller mindre oförskyllt använts som ett politiskt slagträ. Grosin (2003) 

påpekar att skolans ledare inte kan agera helt självständigt, då förutsättningarna för 

förändring också bestäms av skolpolitiska och förvaltningsadministrativa beslut och 

åtgärder. Dessa kan leda till förändring, men också hämma utvecklingen. Lindensjö och 

Lundgren (1986) talar om reproduktionsparadoxen, där arenan för formulering delats i ett 

politiskt och ett administrativt skikt, med maktfördelningen utvecklad genom regler och 

konventioner under beslutsprocessernas gång. På realiseringsarenan förskjuts samtidigt 

begreppet rationalitet, från måluppfyllelse, till en ökad betydelse av till synes objektiva 

metoder och instrument, som styrande för skolans förändring. Reproduktionsparadoxen 

riskerar att leda till en klyfta mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan och till en 

motsvarande klyfta mellan de politiska och administrativa delarna av realiseringsarenan.  

 

I en debattartikel (SvD 30/8 2008) kritiserar skolforskarna Hans-Åke Scherp och Mats 

Ekholm den osakliga uppfattningen om bristande disciplin och kunskapsresultat i den 
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svenska skolan som utbildningsministern- enligt forskarna - ger uttryck för i det offentliga 

samtalet. I artikeln understryks att skolans problem snarare består av ett föråldrat 

kunskapsinnehåll, vilket borde bytas ut för att hjälpa de unga till att bättre möta den 

förändrade konkurrenssituationen i världen och aktivt bidra till en hållbar utveckling. 

Skolminister Jan Björklund replikerar (SvD 1/9 2008) att Ekholm och Scherp är kända 

som starka motståndare till betyg och nationella prov och refererar till Grosin, vars 

forskning visat att tydliga kunskapsmål och utvärdering är viktiga beståndsdelar i 

framgångsrika skolor. Skolministern framhåller att Sverige har en engagerad och hängiven 

lärarkår, men kritiserar en (tidigare) felaktig skolpolitik och dess ideologier. Att svensk 

skola har stora problem med både resultatförsämringar och studiedisciplin kvarstår som 

ett politiskt huvudbudskap. 

 

Historikern Hans Albin Larsson (2003) menar att skolan efter 50 år av reformer präglas 

av godtycke och bristande kvalitetskontroll. För att göra skolan likvärdig över hela landet 

bör dess utveckling inriktas på att säkerställa dess grundläggande kvaliteter. Idag 

överskuggas det statliga utbildningsansvaret allt oftare av ett kommunalt förankrat 

omsorgsansvar. Andra forskare (Dahlstedt, 2007) ser en skola som med decentralisering 

och valfrihet reformerats mer till en individuell språngbräda än ett fördelningspolitiskt 

verktyg. Den tidigare principen om jämlikhet har ersatts av principen om likvärdighet. 

Forskningen om framgångsrika skolor har visat att inlärning stimuleras i en trygg och 

välorganiserad skolmiljö, där mål och riktlinjer för arbetet är gemensamma och tydliga, 

med prestationskrav och uppföljning i elevers lärande som medel. Resultaten från dessa 

skolor värderas som generella mått på effektivitet och kvalitet, vilket kan leda till 

otydlighet.  

 

Graden av kvalitet är beroende av vilka värden vi söker befrämja. Effektivitet handlar i 

grunden om ett ekonomiskt tänkande (Kveli, 1994). Både inom forskningen och i den 

offentliga debatten händer det att kvalitet och effektivitet blandas ihop och bedömningen 

av skolan reduceras till enstaka områden, som disciplinfrågor och resultat på nationella 

prov. Det ger en begränsad bild av skolan, med risk för att verksamheten alltför starkt 

koncentreras på de delar som i mätningar bedöms som framgångsfaktorer. Att föra en 

meningsfull debatt om skolan och dess utveckling utifrån beskurna och endimensionella 

utgångspunkter är inte särskilt konstruktivt (Berg, 2003a).  

 

Utifrån resonemanget ovan bör skolutveckling utgå från skolaktörernas (elever, lärare, 

skolledare) frågor och synpunkter om vad som kännetecknar en kvalitetsskola och hur 

den ska kunna utvecklas. Systematisk skolutveckling fördjupar och nyanserar svaren i takt 

med att skolans verksamhet och förutsättningarna för den varierar. I ett arbete av detta 

slag kan värden och värderingar göras synliga och skapa ”större medvetenhet om värdeval 

och därmed om kvalitet” (Kveli, 1994, s. 128). 
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3.5.5 Förändring av roller och arbetsrelationer 

Granström (2003) talar om skolutveckling som betydelsen av förändrade roller och 

arbetsrelationer i skolan. Klara och tydliga roller ger trygghet och säkerhet, men kan leda 

till att föråldrade och icke önskvärda strukturer och relationer av makt, könsroller och 

etnisk särbehandling bevaras i verksamheten. För att stärka elevernas kunskapsmässiga 

och sociala utveckling fordras en ökad medvetenhet om roller och rollskapande i 

klassrumsmiljön. Vissa roller är formellt tilldelade (strukturella), medan andra uppstår och 

utvecklas i möten mellan människor (interaktionistiska). Ännu ett rollskapande sker i ett 

målinriktat teamarbete, där rollerna fördelas och anpassas utifrån aktörernas personlighet 

och uppgift (systemiska). Det huvudsakliga rolltagandet i skolan sker i mellanmänskliga 

relationer mellan elever och skolpersonal. En viktig del av lärarens pedagogiska uppdrag 

är att vara arbetsledare för elever i deras kunskapssökande. Lärarens yrkesroll innebär 

såväl lärarskap som ledarskap, med ansvar för att organisera undervisningen och att välja 

ändamålsenliga metoder. Nyckeln till framgång är kunskap och förmåga att på en gång 

klara att förmedla kunskaper och färdigheter, samt att hantera klassrumsinteraktion och 

grupprocesser, där de senare ofta sker mer eller mindre omedvetet. Grupper kan ibland 

låta sig domineras av ineffektiva inslag som hotar sammanhållningen och arbetsron 

(Granström, 2000). För att förstå vad som egentligen händer och återkoppla till det efteråt 

behöver både lärare och elever kunskap om sådana processer.  

 

Scherp (1998) framhåller att lärares föreställningar i pedagogiska frågor finns förankrade i 

ett skolkulturellt sammanhang, där läraren bedömer den egna undervisningen mot en 

referensram av den egna skolans normer om god undervisning. Referensramen delas med 

kollegor som gjort liknande erfarenheter och finns i samma arbetsmiljö. Det sociala 

trycket i interaktionen med andra lärare upprätthåller referensramen. Förhållningssättet 

och kontakten med eleverna påverkas av det perspektiv som dominerar på skolan. 

 

Skolans förändringar har medfört att tiden för gemensamma upplevelser har minskat, till 

förmån för individuellt inriktade arbetsformer. Det kollektiva samtalet har ersatts av det 

individuella projektet. Genom att varje skolsystem har ett särskilt ideologiskt budskap har 

både lärare och skolforskare en viktig uppgift i att synliggöra detta och sprida kunskap om 

dess innehåll till skolans aktörer. Utan tillräckliga instrument för att granska vad som styr 

eller påverkar skolan, kan genomförarna begränsas till aningslösa och lojala medarbetare, 

oberoende av vilket samhällssystem man verkar inom. Skolans förändrade arbetsformer 

avspeglas i förändrade synsätt på elever och lärande. Granström framhåller att kunskap 

om olika pedagogiska förhållningssätt och metoder är viktig för att skolans aktörer ska 

klara att möta svåra problem, utan att söka efter enkla lösningar. 
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3.5.6 Aktionslärande som skolutvecklingens modus operandi 

Att utveckla professionalitet i skolan kräver insikt i de uttrycksmedel som lärare använder 

för att beskriva och analysera sitt eget arbete. Kunskapsbaserad praktik utvecklas i mötet 

mellan forskning, lärares erfarenheter och elevers lärande. Forskningens resultat når inte 

alltid fram till lärarna, utan betraktas ofta som abstrakt och svårtolkat, med begränsad 

betydelse för skolans vardagsarbete. En viktig uppgift för forskningen är därför att 

framstå som relevant för skolans praktik (Steen-Olsen & Eikseth, 2009).  

 

Som lärare är det svårt att gå till en instruktionsbok för att söka efter lösningar på de 

problem som kan uppstå i arbetet. Varje lärare måste kunna lita på den egna övertygelsen 

och föreställningarna om vad som är lämpligt i olika situationer. Att öka det medvetna 

och planerade erfarenhetslärandet är en utgångspunkt för utvecklingsarbete i en 

professionell organisation (Scherp, 1998). För att producera kunskap om skolans praktik 

hos dess utövare krävs distans till den i form av självreflektion, dialog och forskning 

(Bengtsson, 1993). Erfarenhetslärande beskrivs av Scherp som en lärprocess där man 

utifrån sina erfarenheter ”reflekterar och bygger upp föreställningar och lärdomar om sig 

själv och sin omvärld, som sedan får konsekvenser för det fortsatta agerandet” (Scherp, 

2002, s. 31). Tiller (1986) ser erfarenhetslärandet som ett fungerande lärande, byggt på 

personligt engagemang och reflektion och med hela människan som en del av processen. 

Essensen i allt erfarenhetslärande kan uttryckas i begreppet mening. 

 

Det förändrade styrsystemet i den svenska skolan, med besluten lagda på den lokala 

nivån, kräver en annan aktivitet än tidigare hos skolans aktörer. Rönnerman (2004) 

beskriver det som att kunna delta i kunskapande eller producerande processer. Till dessa 

processer fordras ett tillskott av kunskap om det egna yrkesutövandet. Ett sätt att få 

denna kunskap är genom att forska i den egna yrkesvardagen med siktet inställt på 

förändring. Aktionsforskning innebär ett utvecklande samarbete mellan forskare och 

praktiker, med en gemensam relation i tänkandet om praktiken och handlandet och 

definieras av Tiller som ”et helhetlig forskningsopplegg av konstruktiv karakter” (Tiller, 

1999a, s.43). Aktionslärande beskrivs på motsvarande sätt som ”en kontinerlig 

selvutviklings-, lærings- og refleksjonsprosess som er støttet av kollegaer, der intensjonen 

er å få utrettet noe (ibid., s. 47). Mattsson (2004) talar om aktionsforskning som en 

praxisorienterad kunskapsstrategi, med skilda delar av forskning och utvecklingsarbete, 

men med en öppning för ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan forskare 

och praktiker. Tiller (1999a) gör ännu en uppdelning, med aktionsforskningen som en del 

av forskarnas domän och aktionslärandet som en huvudangelägenhet för lärare. Att skilja 

mellan aktionsforskning och aktionslärande innebär också att skilja mellan forskares och 

praktikers roller i ett utvecklingsarbete. Salo (2004) liknar aktionsforskaren vid en politiker 

med många roller.  
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Berg (2004) ser tydliga beröringspunkter mellan aktionslärande och frirumsstrategin för 

skolutveckling. Genom att betona reflektionen som det viktigaste ledet mellan vad vi har 

gjort och vad vi kommer att göra i framtiden (Tiller, 1999b) närmas aktionslärandet som 

idé till frirumsmodellens grundtankar för skolutveckling. Kopplingen blir ännu tydligare i 

Tillers definition av aktionslärande, med reflekterande praktiker ”som är öppna för insyn i 

sin praktik, tillämpar självvärdering och engagerar sig i deltagarstyrd problemlösning i en 

kontinuerlig professionell utveckling” (Tiller, 1999b s. 153).  Mot denna bakgrund ser 

Berg (2005a) aktionslärandet som ett uttryck för skolutvecklingens operativa filosofi och 

utnämner det, med stöd av Tiller, till skolutvecklingens modus operandi.     

3.6 Skola och skolutveckling ur ett ekologiskt perspektiv  

Att studera en organisation ur ett administrativt perspektiv är förenat med problem. En 

svårighet är att definiera organisationens huvudman, utifrån förändringar över tid och det 

egentliga förhållandet mellan den formella och den reella makten. Ett annat problem rör 

avgränsningen av exekutiven (ledningen) från övriga medlemmar. Abrahamsson & 

Andersen (2005) framhåller att kunskap om de individer som tillhör en bestämd grupp 

inte utan vidare kan aggregeras eller summeras till att ge kunskap om hela gruppen. En 

grupp kan helt ändra karaktär vid byte av medlemmar. Socialpsykologiska data om 

grupper i en organisation ger inte säkert ökad kunskap om organisationen som helhet. 

Kunskap om samhällets organisationer kan inte heller aggregeras till samhällsnivån. Varje 

beskrivning av administration som bortser från dessa och andra problem är otillräcklig, 

men att fokusera på administrativa problem i stället för att söka efter en helhetssyn, är 

missvisande ”för det medför att man har en benägenhet att titta på problemen ett och ett 

åt gången” (Thompson, 1983, s. 185).  

 

Decentraliserade organisationer utmärks närmast per definition av otydliga strukturer och 

relationer mellan olika verksamhetsnivåer. Abrahamsson (2000) nämner decentralisering 

som en variabel i raden av tänkbara förändringar initierade av en huvudman, men också 

som en svårighet i att förena syftet med förändringen till en ändamålsenlig organisatorisk 

form. Thompson (1983) menar att decentralisering försvagar maktstrukturen genom att 

fler makthavare skapas, men att organisationens beroende av var och en av dem också 

begränsas. En huvuduppgift för administrationen blir att hålla organisationen i fokus för 

skiftande och föränderliga strömmar av handlingar, en position som kan vara svår att 

finna och att hantera. Till detta krävs en administrativ process som kan relatera olika 

nivåer till varandra i en helhetsbild och ett till olika delar av verksamheten konfigurerat 

beslutsunderlag. Frågan är inte i första hand om vi ska decentralisera utan i hur stor 

utsträckning vi ska göra det (Simon, 1960). 

Förhållandet mellan helhet och delar kan beskrivas som att delen förstås ur helheten och 

helheten kan förstås ur delen (Wormnæs, 1995). Scherp (1998) visar, med Lewin (1963) på 
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betydelsen av helheten och det ömsesidiga beroendet. För att förstå en viss del behöver 

den studeras i sitt naturliga sammanhang, något som inte alltid framstår som självklart. 

Mycket av den forskning som studerar samband mellan lärares och elevers prestationer i 

klassrummet tar alltför lite hänsyn till hur undervisningen genomförs.  

 

I de fem perspektiv på skolutveckling som jag ovan presenterat, uttrycks på olika sätt ett 

behov av att förstå skolan i ett helhetsperspektiv. Utifrån den fortsatta forskningen om 

skolors skilda utvecklingslägen, lyfter Blossing (2004) fram behovet av ett instrument för 

kartläggning av skolors förbättringskultur. Med detta instrument skulle forskningen om 

skolors självförnyande förmåga och visionen om en lokal pedagogisk kompetens av 

formulering och realisering lättare kunna anpassas och tillämpas till svenska förhållanden.  

 

Grosin (2004) framhåller att den amerikanska skolklimatforskningen utvecklat en rad 

mätinstrument, som noga utprovats och analyserats med statistiska metoder. Uppnådda 

resultat ser lovande ut för möjligheterna att beskriva det pedagogiska och sociala klimatet 

med hjälp av dessa.. Däremot finns det brister i beräkningarna av sambandet mellan 

skolklimat och övriga variabler. Att studera skolklimat uppges som metodiskt komplicerat 

genom det obestämbara interagerandet mellan de oberoende och beroende variabler som 

bestämmer elevers resultat och skillnader i elevpopulationen. Grosin avstår från att söka 

efter någon form av objektiv sanning, utan konstaterar att olika beskrivningar av 

skolklimat kan vara mer eller mindre riktiga eller sanningslika.  

 

Johansson (1986) menar att det gamla sanningsbegreppet kan ersätts av sanningslikhet, 

som en mer nyanserad och mindre absolut bild av verkligheten. För att åstadkomma 

sanningslikhet kan det vid sidan om objektivism och kunskapsrelativism behövas ett 

tredje alternativ. Grosin inför ett tredje perspektiv i sin forskning om föräldrars 

förhållningssätt till sina barns skolarbete, betecknat som ”Hemmets läroplan”.  

 

En undersökning av hemmets läroplan bör omfatta minst fyra delfaktorer. För det första 

det direkta stöd föräldrarna ger barnen i skolarbetet, för det andra det intresse för och den 

uppmärksamhet på barnens skolarbete och liv i allmänhet de ådagalägger, för det tredje 

deras allmänna attityder och inställningen till skolan och för det fjärde i vilken grad de 

skapar ordnade levnadsförhållanden för barnen.  ( Grosin, 2004, s. 53) 

 

Scherp (1998) menar att helhetens innehåll bestäms av det problemområde man valt och 

avgränsas i tid och mängd av relevanta delar för detta. Ur ett lärarperspektiv blir 

skolutveckling en problemlösningsprocess, vars framgång beror på hur man förstår och 

definierar problemen och de lösningar man utformar. Förståelsen av lärares uppdrag är 

avgörande för hur man förstår och definierar problemen. Då upplevelsen av helheten 

skiljer sig åt mellan olika aktörer behöver vi för en helhetsbild av skolan också se närmare 
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på andra aktörers perspektiv och de undervisningsmönster som formas av rådande 

balansförhållanden mellan skolans pedagogiska krafter. Det professionella ledarskapet i 

klassrummet bygger på medvetenhet ”om vad man faktiskt gör” (Granström 2007, s. 30). 

Vid sidan om tillgången till goda arbetssätt och arbetsformer, behöver aktörerna i 

skolvardagen även tillföras kunskap om hur man kan problematisera skolverksamhetens 

innehåll. Berg (2003a) för skolutvecklingens problematik vidare mot betraktelser av de 

statliga och samhälleliga strukturer som utöver institutioner och organisationer i allmänhet 

också innefattar skolan och skolor som institution och organisation. I reanalyser av 

tidigare studier inom klassrums- och elevinflytandeforskning ser Berg möjligheter till nya 

tillämpningsområden för frirumsstrategin. 

. 

Frågan om vilket slags kunskap som bör prioriteras i en skolutvecklingsprocess går inte att 

entydigt besvara. Olika frågor kräver olika ansatser för att ge rimliga svar och bidra till ny 

förståelse och nya förklaringar av de fenomen som studeras. Forskarens roll kompliceras 

av mängden av ansatser, uppbyggda av olika uppfattningar om verkligheten, hur forskning 

ska bedrivas och vilka kunskapsintressen som ska tillgodoses (Gustavsson, 2004). Olika 

perspektiv kan ofta berika varandra. Deras anhängare borde mer ofta mötas i en dialog 

uppbyggd av respekt för den andres perspektiv, som annorlunda men likvärdigt, i stället 

för att bekämpa varandra. Wallin (1986) ställer den retoriska frågan om pedagogiken kan 

förändra världen. Svaret blir ett ja – om världen vill låta sig förändras. 

 

Att utan vidare acceptera ny kunskap, även om den framstår som väldokumenterad och 

giltig är sällan självklart. Någon annans förståelse blir inte omedelbart min egen. För att 

beskriva den pedagogiska praktikens gränser och möjligheter, menar Wallin att vi i första 

hand behöver en begreppslig kunskap om pedagogiska fenomen för att rätt kunna förstå 

uppfostran, undervisning eller utbildning. Med denna kunskap, som komplement till den 

instrumentella kunskap som talar om hur man gör, kan vi sannolikt bli klokare och 

åstadkomma tydligare bilder av skolan och dess roll i samhället. 

 

Att förstå uppfostran etc. innebär att kunna relatera inte bara ett faktiskt skeende utan 

också dess effekter till olika bestämmande faktorer, inre och yttre, sociala och 

psykologiska, filosofiska och idéhistoriska.  

(Wallin, 1986, s. 183)   

 

Idéhistorikern Gert Magnusson (2006) skriver om vårt behov av generaliseringar och 

distinktioner för att strukturera omvärlden och göra den mer begriplig. Om vi inte har en 

klar bild av världen omkring oss, har vi svårt att finna ett sätt att förhålla oss till den och 

våra avgöranden i olika frågor riskerar att bli vaga och mångtydiga. Trots bristerna i de 

arbetssätt och metoder vi använder, väljer vi att fortsätta med kategoriseringar och 

förenklingar för att vår nästa bild av världen, om möjligt ska bli klarare och tydligare.  
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En ofta tillämpad kategorisering, som möjligen kan hjälpa oss att bli ”klokare” (Wallin, 

1986) finns i Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell av strukturer, system 

och nivåer, som på olika sätt interagerar med varandra. I en studie av lärares arbete och 

lärarledd försöksverksamhet (ALF-projektet) redovisar Lindblad (1994) erfarenheter från 

ett försök att gå in i spänningsfältet mellan strukturella makroteorier om institutionen och 

dess sociala sammanhang och aktörsinriktade mikroteorier. Om relationen mellan mikro- 

och makronivåer säger Lindblad att modern samhällsvetenskaplig forskning (Bourdieu & 

Passeron, 1977; Giddens, 1984; Habermas, 1987; Knorr-Cetina & Cicourel, 1981) visat att 

klassiska distinktioner som individ och kollektiv, aktör och struktur och komplexa kontra 

enkla sociala system, kan vara på väg att lösas upp. Problem kan uppstå vid förflyttning 

mellan olika nivåer och vid behovet av hjälpteorier för att förklara vad som sker på en 

annan nivå. Lindblad framhåller att den teori som samtidigt kan hantera relationen mellan 

struktur och aktör, fortfarande är bättre än den teori som begränsar sikten till en nivå åt 

gången. 

 

Scherp (1998) beskriver relationerna mellan olika nivåer i skolan som ett spänningsfält 

eller kraftfält av sociala strukturer. Balansförhållanden mellan motsatta krafter leder till 

mer eller mindre bestående strukturer. I enighet med Lindblad påpekar Scherp att det 

visserligen är analytiskt möjligt att studera krafterna var för sig, men med utgångspunkten 

att de förutsätter varandra, blir samspelet och balansen studieobjektet. Von Wright (1971) 

talar om händelselogik, där drivkrafter som situationen, intentionen, förmågan och det 

normativa trycket integreras i olika analyser och skeenden. Kombinationen av 

determinanter leder till kontextuellt beroende mönster som påverkas och förändras i 

enlighet med de förhållanden som råder. Lindblad (1994) instämmer i von Wrights 

resonemang, utifrån hur frågan om relationen mellan mikro- och makronivåer hanterats 

inom den samhällsvetenskapliga forskningen, där handlandet och situationen getts en 

central roll.  

 

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska modell konstruerades ursprungligen för att 

förklara hur barnets utveckling påverkas av olika faktorer i miljön. Den mest omedelbara 

och direkta påverkan av individens utveckling äger rum på den mikropolitiska nivån. 

Isberg (1994) betraktar hela undervisningsprocessen som en mikropolitisk nivå, omgiven 

av nivåerna skolans organisation, kommun, regering och riksdag och på olika sätt 

påverkad av dess ramfaktorer. På den mikropolitiska nivån samlas allt som hör till 

undervisningssituationen, från elevers och lärares förväntningar på undervisningen och 

dess resultat, till kunskapsuppföljning och återkoppling. Lärares och elevers roller 

påverkas ömsesidigt, även om lärarrollen ”utifrån sin högre maktladdning, troligen i högre 

grad utgör utgångspunkt för hur elevrollen formas än tvärtom” (Scherp, 1998, s. 12). I ett 

skolutvecklingssammanhang kan det ekologiska perspektivet hjälpa oss till ökad kunskap 

och förståelse om sammanhangen och dynamiken i vårt samhälles komplexa mönster av 
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teknologiska, strukturella, ekonomiska och kulturella förhållanden. Dessa strukturer 

påverkar och påverkas på olika sätt och med skilda konsekvenser för skolan och den 

verksamhet som utövas där. Det handlar om att förstå eleven i förhållande till olika 

miljöer, men också att förstå miljöerna i relation till varandra (Kveli, 1994) I sökandet 

efter en helhetsbild, eller åtminstone i ett försök att åstadkomma en bild av skolan ur mer 

än ett perspektiv, kan Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell möjligen göra oss 

klokare (Wallin, 1986).  

3.7 Ett kunskapsinriktat synsätt på skolan   

I en avslutande kommentar till den antologi om skolutveckling (Berg & Scherp, 2003) 

som ovan presenterats, ifrågasätter Scherp det självklara i statliga kvalitetskriterier som 

dominerande indikatorer för skolutveckling. Att mäta avgränsade delar av uppdraget 

fragmentiserar den meningsskapande helheten och särskiljer delarna från dess 

sammanhang. Relationen mellan delar och helhet och hur dessa ömsesidigt påverkar 

varandra är avgörande för förståelsen av skolans uppdrag (Scherp, 2002). Den 

komplexitet som präglar verksamheten avspeglas i att innehåll och innebörder i skolans 

uttalade och outtalade uppdrag inte är systematiskt sammanlänkade. Om enskilda delar 

görs till rubriker för det offentliga samtalet, kan skolan komma att uppfattas som något 

den inte är. Följden kan bli kontraproduktiva uppfattningar om att skolans problem kan 

hanteras med enkla lösningar (Berg, 2003a). När förhållanden är ogenomskådbara blir de 

komplicerade, svåra och motsägelsefulla, framhåller Blossing (2003).  

 

I en kunskapsöversikt från Myndigheten för Skolutveckling om utvärdering inom 

utbildningsområdet argumenteras för en kunskapsinriktad utvärdering, där aktörer på 

olika nivåer beskriver hur de hanterar problem i skolverksamheten. Det kan t.ex. gälla hur 

skolledare och lärare löser pedagogiska problem i skolan och i klassrummet. För att förstå 

och bedöma vad som egentligen sker i skolans vardagsarbete krävs dock att de instrument 

som används är innovativa, kritiskt granskande och ” kan vaska fram guldkornen som är 

värda att tillvarata” (Vestman & Andersson, 2007, s. 144). Ett kunskapsinriktat synsätt på 

skolan kan öppna för en mer nyanserad diskussion om skolan, med legitimitet inom ”såväl 

praktik och vetenskap som politik” (ibid.). Det pedagogiska eller lärande samtalet innebär 

att olika perspektiv, i en dialog byggd på viljan till förståelse, i god anda tillåts utmana 

varandra (Scherp, 2003b). Det lärande samtalet och det utmanande mötet mellan olika 

forskarperspektiv öppnar för en gemensam kunskapsbildning om skolutveckling. 

Samverkan mellan forskningen och skolans praktik kan bidrar till högre kvalitet i både 

forskningen om skolan och i skolors utvecklingsarbete. Närmandet mellan forskning och 

utvecklingsarbete öppnar för att makten över problemformuleringen kan delas mellan 

forskare och praktiker, till ömsesidigt gagn för såväl generell kunskapsutveckling, som för 
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strävanden att förbättra organisationers vardagspraktik – ett närmande som kan 

möjliggöra samordningsvinster (Scherp, 2003b, s. 292). 

3.8 Sammanfattning 

Att kombinera teoretiskt och empiriskt grundad forskning, med erfarenhetsbaserad 

skolutveckling, där forskares och praktikers professionella roller och intressen tillgodoses, 

förutsätter att det praktiknära förhållningssättet bejakas såväl inom skolan som i de 

akademiska miljöerna. Scherp påpekar att de forskningsresultat och teoribildningar som 

prövas i skolan och av dess aktörer kan ge ökad tilltro till forskningen om skolan. På 

motsvarande sätt kan kvaliteten i skolors utvecklingsarbete höjas genom att lärare och 

skolledare tar del av aktuell forskning inom det egna kunskapsområdet. Kopplingen till en 

kollektiv kunskapsbildning via vetenskapligt arbete kan utveckla läraryrkets vetenskapliga 

bas (Alexandersson, 2007). Forskares och lärares skilda yrkesidentiteter leder till skillnader 

i kunskapsbildningen och sättet att förmedla kunskap vidare. Genom att dessa skillnader 

tydliggörs i mötet mellan forskare och skolans praktiker kan grunden läggas för ett mer 

konstruktivt samarbete.  

 

Mötet mellan praktiker och forskare kan beskrivas som ett möte mellan två kunskapsfält. 

För att detta möte ska bli fruktbart och leda till ny kunskap fordras en ömsesidig respekt 

för varandras erfarenheter och diskurser (Rönnerman, 2004). Berg uttrycker något 

tillspetsat de traditionella relationerna mellan skolforskning och skolors vardagsarbete 

som ”Öst är öst och väst är väst och aldrig mötas de två” (Berg, 2003a, s. 57). En 

förutsättning för att mjuka upp den ibland skarpa gränsen mellan forskning och praktik är 

att finna gemensamma problemområden. En svårighet är att man som lärare behöver 

legitimitet från såväl staten som forskarsamhället för att kunna bedriva forskning inom 

den egna verksamheten. Alexandersson (2007) slår fast att grundlig teoribildning och 

metodiskt kunnande utgör en förutsättning för att lärares forskningsresultat ska få gehör i 

forskarsamhället.  
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4.  Bärande beståndsdelar i det flerstämmiga reanalysinstrumentet: 
Skolkod och skolkultur 

4.1 Inledning 

Jag har i avhandlingens tre inledande kapitel strävat efter att tydliggöra behovet av ett 

utvecklat instrument för reanalys av skolkulturer, mot en bakgrund av de ursprungliga 

analysverktygens relativa begränsning. I den översikt av skolkultur och skolutveckling som 

jag presenterat, uttrycker forskare och andra skolaktörer ett behov av ökad kunskap om 

skola och skolutveckling som helhet. Med utgångspunkt i metodkombination och skilda 

ansatser för att undersöka skolans vardagsarbete, kan dess komplexitet och mångtydighet 

göras mer begriplig. Samverkan mellan forskare och praktiker kan på sikt möjligen öppna 

för ett gemensamt kunskapsinriktat synsätt på skolan.  

 

I kapitel fyra och fem avser jag att presentera det flerstämmiga reanalysinstrumentet och 

de processer som påverkat instrumentets framväxt. Att utveckla ett analysinstrument för 

att förstå skolan och underlätta för skolutveckling kan inte göras som ett tidsbegränsat 

projekt av en ensam forskare. Skolan är förbunden med det samhälle vi lever i och detta 

arbete grundas på att förstå hur skolans förutsättningar ändrats över tid. En återblick på 

hur synen på skolans arbetsmiljö förändrats,  ger samtidigt en bild av förändrade attityder 

och relationer i det omgivande samhället. När huvudmannens decentraliseringsiver ställde 

krav på aktörerna att själva organisera för skolans utveckling och förnyelse,  ökade också 

intresset för att se närmare på faktorer som skolkoder och skolkulturer, med påverkan på 

skolans arbetsmiljö. Även om frågan om skolans inre arbete idag formuleras  annorlunda, 

har intresset för vad som egentligen händer i skolans vardagsarbete inte minskat. 

4.2 Skolans arbetsmiljö 

Föreställningarna kring begreppet arbetsmiljö inom skolans område har över tid undergått 

stora förändringar. Arfwedson & Lundman (1984) menar att utbildningsinstitutioner i en 

”äldre” skoltradition inte betraktades som arbetsplatser i egentlig mening. Skolan sågs 

som en lokal för kunskapsförmedling, där arbetets utformning och innehåll var starkt 

förenat med den enskilde lärarens egenskaper och förmåga att undervisa och upprätthålla 

disciplin. Den lokala skolmiljön framstod länge som traditionsbunden och statisk, med ett 

djupt rotat motstånd mot förändring.  Egerbladh & Tiller (1998) frågar sig om tiden står 

stilla i skolan och framhåller att mötet mellan skolans innehåll och struktur leder till att 

strukturen inte kan förändras om inte också innehållet förändras och vice versa. Många 

har varit och är kritiska mot skolans långsamma förändringstakt i förhållande till övriga 

funktioner i samhället. Empiriska undersökningar visar att traditionella mönster av 

struktur och arbetsformer kan vara mycket svåra att förändra (Ekholm 1992; Rönnerman, 

1993; Sandström & Ekholm, 1984; Tyack & Tobin, 1994). 
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Under 1940- och 1950-talen sågs brister i skolans arbetsmiljö ofta som disciplinproblem, 

där den rådande ordningen i klassrummet stördes av enstaka elever. Problem av detta slag 

ansåg man sig kunna lösa med förebyggande och korrigerande åtgärder. I folkskolan var 

disciplinproblemen i de högre årskurserna påtagliga, med oroliga och rastlösa elever i 

stora klasser, vilket gjorde lärarnas arbete tungt och bekymmersamt (Richardson, 1983). 

Kraven på metodisk förnyelse i skolans vardagsarbete fanns i statliga utredningsförslag 

och i den pedagogiska debatten,13 men förde sällan till faktiska beslut. Utrednings- och 

utvecklingsarbetet bidrog till den professionalisering av skolverksamheten som lärarna 

tidigare i stort sett ensamma ansvarat för. En rad nya yrkesgrupper, som skolsköterskor, 

psykologer, kuratorer, syokonsulenter, skolmåltidspersonal och skolvärdinnor, kom att 

dela skolans vardag med den undervisande personalen. Grundskolans införande under 

1960-talet innebar en mer teknokratisk syn på skolverksamheten. Skapandet och 

färdigställandet av nya skolbyggnader, där lärarna gavs möjlighet att påverka skolornas 

miljö och funktion blev ett viktigt satsningsområde.  

 

Trots statsmaktens vilja och ambition att förbättra skolans arbetsmiljö var anpassningen 

till de nya förutsättningarna för vardagsarbetet inte problemfri. Elever och lärare hade 

svårt att hitta rätt bland förändrade roller och arbetssätt och metoderna för utvärdering av 

skolmiljöer och deras betydelse för undervisningen var fortfarande relativt outvecklade. I 

en undersökning av skolmiljöer i Malmöregionen (Gran, 1972) framkom trots allt att de 

flesta lärare ansåg det utvecklande att arbeta i den nya, öppna skolmiljön, med ökade 

möjligheter till samarbete med kollegor och arbete i enlighet med läroplanens intentioner 

och riktlinjer. 

 

Under 1970-talet kom en reaktion mot 1960-talets företagsekonomiska synsätt med dess 

fragmentariska syn på skolans inre arbete och skolpersonalen som ”utbytbara konstanter 

eller mer eller mindre manipulerbara storheter i skolsystemet” (Arfwedson & Lundman, 

1984 s. 13). Nu skulle skolans isolering brytas, för att den i fortsättningen skulle betraktas 

som en naturlig och fullt integrerad del av samhället. Inlämnade motioner till riksdagen 

visade att det på många håll fanns en oro över bristerna i skolans arbetsmiljö, vilka borde 

utredas och åtgärdas. Riksdagen beslutade därför att tillsätta en utredning om skolans inre 

arbete, den senare omdiskuterade SIA-utredningen (SOU 1974:53). Lundgren (1999) 

menar att flera av de problem som utredningen skulle granska var konsekvensproblem av 

de kompromisser som gjordes vid införandet av grundskolan14 med stora skolenheter och 

ett komplicerat högstadium.  

SIA-utredningen utgick från en grundsyn på skolan, där organisationen hade stor 

betydelse för den pedagogiska verksamheten. Skolan skulle hänvända sig till det lokala 
                                                      
13

 För en närmare diskussion hänvisas till Richardson 1983. 
14

 Genom ett riksdagsbeslut 1962 infördes en 9-årig obligatorisk skola, grundskolan. Den nya grundskolan hade 
dock tidigare införts på försök på vissa orter. Grundskolan övertog successivt folkskolans uppgifter och var helt 
införd 1971. 
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samhället genom utvidgade ansvarsområden och ett närmande till den kommunala 

fritidsverksamheten. Genom ökade kontakter mellan hem och skola förväntades skolan 

kunna påverka elevernas sociala uppväxtmiljö i positiv riktning. Den förstärkning av 

elevens inflytande och delaktighet som reformen föreskrev, antogs kunna bidra till att 

utveckla en demokratisk och jämlik skola, samt komma till rätta med den bristande 

ordning, trivsel och disciplin som det nya skolsystemet hade medfört (Richardsson, 1994). 

Som arbetsplats och miljö kunde skolan inte tillåtas att stelna i ett beroende av 

utbildningspolitiska ambitioner, utan behövde samordnas med samhällets intentioner 

inom familjepolitik, socialpolitik, kultur- och fritidspolitik. Framtidens skola beskrevs som 

en närsamhällets skola, inte bara för kunskapsförmedling och färdighetsträning, utan som 

en viktig aktör för frivilliga aktiviteter, ungdomsorganisationers arbete, föräldrakontakter 

och för omsorg om de yngre barnen.15 SIA-utredningen fick forskare att intressera sig för 

studier av skolans arbetsmiljö, ett ännu relativt outforskat kunskapsområde. 

4.2.1 Skolinriktad arbetsmiljöforskning  

Arfwedson och Lundman beskriver målet för 1970-talets lärarundersökningar till att söka 

efter generell kunskap om arbetstrivsel och olika arbetsförhållanden. Lärararbetets 

komplexitet gjorde det svårt att finna ”generellt giltiga sammanhang med relevans för alla 

lärare i alla klassrum” (Arfwedson & Lundman, 1984, s. 15). Forskningen om lärarnas 

arbetsvillkor inriktades på deras arbetssituation och trivsel i ett psykosocialt 

helhetsperspektiv, där lärarna själva fick redogöra för sin situation. De flesta av skolans 

problem, inbegripet lärares arbetsförhållanden, beskrevs som lokalt kontextbundna. Det 

innebar att lärares arbete och skolans verksamhet ansågs som beroende av en rad faktorer 

både inom och utom skolan. Dessa faktorer varierade från skola till skola, men varje 

enskild faktor antogs kunna påverka detaljerade skeenden i den enskilda skolan. Att 

kartlägga och jämföra förekomsten av likartade fenomen i olika skolor framstod genom 

skolornas olikhet som problematiskt.  

 

Forskningsprojektet ”Skolan och lärarna” (SOL), inleddes hösten 1976 och pågick under 

tre år. Projektet innebar en översiktlig systemanalys, där motsägelser och motsättningar 

inom skolsystemet lyftes fram som centrala faktorer för lärarnas arbetssituation. Lärarnas 

vardagsarbete uppfattades som fyllt av motsägande krav, formulerade i läroplanernas 

övergripande mål och genom administrativa stadgar och förordningar. Konflikten mellan 

individ- och samhällsnytta bedömdes inverka på den enskilde lärarens handlingsmöjlighet. 

Ett exempel var motsättningen mellan elevernas sociala träning för ökat ansvarstagande 

och den samtidiga konkurrensen mellan elever genom kravet på bedömning och 

betygsättning av individuella prestationer (Arfwedson, Goldstein & Lundman, 1979).  

SOL-projektets huvudundersökning utfördes i tre rektorsområden med fullständig 

                                                      
15

 Jfr Stålhammar 1980. 
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grundskola (låg-, mellan- och högstadium), i tre likartade lokalsamhällen. Det 

grundläggande perspektivet för studien formulerades i en teoretisk analys av lärares 

arbetssituation. Resultaten visade att lärarkåren genom sin sociala bakgrund, sin utbildning 

och sin yrkesposition, hade en harmoniserande syn på samhället och på skolans uppgifter. 

Samtidigt påverkades lärarna vid varje enskild skola av närsamhällets speciella och för 

varje skolenhet särpräglade kontext. I klassrumssituationen framstod eleverna mer som 

bärare av och representanter för förhållanden i hemmiljön och i närsamhället, än som 

oberoende individer i en undervisningssituation. Lärarnas arbetssituation kunde 

därigenom återföras på kontextfaktorer utanför skolan. Personlig kontext, uppbyggd av 

individuella egenskaper och personliga förhållanden hos den enskilde läraren, fick därmed 

stå tillbaka för de kollektiva uppfattningar om yrkesrollen och närsamhället som över tid 

utvecklas på varje enskild skola och som kan benämnas skolkoden. 

 

Lundman (1981) är kritisk till 1970-talets lärarforskning och menar att den alltför mycket 

inriktades mot lärares upplevelser av sitt arbete, utan tillräckligt fokus på de faktiska 

skillnaderna mellan skolors arbetsmiljöer. I en kritisk betraktelse av olika undersökningar 

om skolans arbetsmiljö, noterar Lundman att de ligger på en opinionsundersökningsnivå. 

Med utgångspunkt i lärares varseblivning av sin arbetsmiljö, men utan en tydlig teoretisk 

utgångspunkt, kunde dessa undersökningar mer liknas vid utredningsarbeten än vid 

forskning. För att fånga in fler delar av skolans arbetsmiljö förordar Lundman en närmare 

granskning av den struktur eller kontext där skolan har sin verksamhet, med en relevant 

teoretisk ram som utgångspunkt.  

 

Mot bakgrunden av den skolinriktade arbetsmiljöforskningen i Sverige under 1980-talet 

konstaterar Berg (1985) att arbetsmiljöbegreppet vid denna tid var mångtydigt och 

konfliktladdat. Lundman (1981) efterlyser ett kontextberoende forskningsperspektiv, som 

i snäv mening kan liknas vid ett arbetsplatsperspektiv. I vid mening kan ett kontextbundet 

synsätt tolkas som ett samlingsnamn för olika samhällsvetenskapliga forskningsperspektiv, 

där sociala fenomen relateras till strukturella faktorer. Ett övergripande perspektiv av 

detta slag öppnar för en möjlighet att förklara och förstå skolans strukturella komplexitet, 

vilken ytterst kan antas orsaka skolans arbetsvillkor. Berg understryker att det inte handlar 

om ett enhetligt samhällsvetenskapligt/strukturellt perspektiv, utan om flera teoretiska 

referensramar på såväl mikro- som makronivå. Den gemensamma utgångspunkten är att 

de yttersta gränserna för skolans verksamhet bestäms av förhållanden utanför skolans 

räckvidd.  

4.3 Kod och kontext  

SOL-projektets teoretiska perspektiv grundades i antaganden om pedagogiska aktiviteters 

allmänna kontextberoende och på den enskilda skolans specifika bindning till såväl 
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närsamhället som ”det samhälle inom vilket den fungerar” (Arfwedson et al., 1979, s. 

168). För att klarlägga de generella processer och skeenden som förekommer i skolan och 

deras kontextuellt påverkade framtoning i skolvardagen framstod ett behov av en 

teoretisk hjälpkonstruktion. Den förmedlande länken mellan verklighet och metod, teori 

och data fann forskarna i begreppsparet kod och kontext. 

 

Kontextbegreppet beskrev faktorer som ansågs bestämma lärarens handlingsmöjligheter. 

Begreppets räckvidd definierades till ”alla styrande, reglerande och begränsande faktorer, 

som i undervisningsprocessen och på olika avstånd från den sätter gränser för lärarens 

handlingsmöjligheter och/eller styr dem i en bestämd riktning” (Arfwedson, 1979, s. 40 f). 

En distinktion gjordes mellan fem olika ”lager” eller inbördes växelverkande delar av 

kontext, hämtade från samhällets, närsamhällets, den lokala skolans, klassrummets 

och/eller den personliga kontexten. Andra sätt att klassificera kontext var materiella och 

ideologiska (symboliska) faktorer och övriga synliga och osynliga faktorer av betydelse. 

Begreppet kontext gavs från början en vid innebörd, med avsikten att under analysens 

gång utveckla det vidare till en tolkningsram för empiriska undersökningar.  

 

Skolkoden försågs med en utförlig, om än något svårgripbar definition, där man uppehöll 

sig mer vid begreppets abstraktionsnivå, än till dess praktiska användbarhet för att förstå 

skolan. Abstraktionen bottnade i problemet med att peka ut skolkoden som ett enskilt 

samband eller fenomen. Som teoretiskt begrepp kännetecknades skolkoden av en 

mångfald processer och deras styrmekanismer. Dessa processer antogs uppstå i ett 

växelspel mellan skola, närsamhälle och totalsamhälle och förmedlades och gestaltades i 

attityder och handlingar hos lärarna, eleverna och deras föräldrar. Skolkoden erbjöd en 

möjlighet att organisera och tolka omvärlden, samt bygga upp begripliga och accepterade 

handlingsmönster  handlingsmönster ”i den miljö där koden har uppstått och formats” 

(Arfwedson et al., 1979, s. 169). 

 

Växelspelet mellan kod och kontext beskrivs av Arfwedson och Lundman (1980) som ett 

myller av ömsesidiga påverkningar, vilket måste sorteras upp för att kunna förstå lärares 

arbetssituation. Kontext i vid mening sägs påverka skolkoden och individuella lärarkoder, 

samtidigt som skolkoden kan utöva påverkan på vissa delar av kontext. Lärare och 

föräldrar kan t.ex. ömsesidigt påverka varandra vid en sammankomst. Skolkoden kan 

också uppfattas som en del av den enskilde lärarens kontext. Forskarna menar att 

läraryrkets mångtaliga kontakter med människor i olika roller och sammanhang kräver en 

systematik för att närmare kunna studeras. Begreppen kod och kontext uppges vara ett 

sätt att närma sig ett svåröverskådligt forskningsområde, i sökandet efter samband mellan 

olika delar av och i skolans och lärarens arbete. Kodbegreppet gavs även en praktisk 

funktion, för kommunikation av de principer och ställningstaganden som ligger till grund 

för lärares val av handlingssätt i olika skol- och undervisningssituationer. Lärarkoden 
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avgränsades till den enskilde lärarens personligt och individuellt grundade handlingsval. 

Vid en jämförelse av enskilda lärarkoder i en personalgrupp kunde man finna ett antal 

gemensamma drag, vilka tillsammans utgjorde den enskilda skolans skolkod.  

 

Med skolkoden som tolkningsram ansåg sig Arfwedson och Lundman ha bekräftat det 

faktiska sambandet mellan lärarnas inställning till sin arbetssituation och skolkodens 

överensstämmelse med det omgivande samhället. Graden av acceptans och anpassning till 

och av skolkoden kunde avläsas i lärarnas arbetstillfredsställelse. En till skolans 

totalsituation och till närmiljön anpassad skolkod innebar påvisbara framgångsfaktorer, 

medan motsatsen kunde föra till en högre frekvens av olika problem i arbetet för både 

lärare och elever. Kontextfaktorer i närmiljö och skoltradition ansågs ha en starkare 

inverkan på utformningen av enskilda skolkoder än vad som utsades av huvudmannen via 

styrdokumenten. Arfwedson och hans forskargrupp uppmärksammar frågan om den 

enhetliga skolan verkligen är möjlig i ett pluralistiskt samhälle. Svaret tycks givet. 

  

Skolkoderna kommer likafullt att anpassas så att varje skola i princip kommer att 

reproducera sin närmiljö. Redan lärarnas ”självsortering” efter skolor som passar deras 

individuella lärarkoder, är en tillräckligt stark mekanism för att åstadkomma tendenser i 

denna riktning.    

( Arfwedson et al., 1979, s 175) 

 

De kollektiva ståndpunkterna i skolan samlades under den gemensamma rubriken kod, 

med skilda förtecken (lärarkod, skolkod osv.). Kodbegreppet användes i den teoretiska 

analysen av SOL-projektet för att beskriva de aktiva tolknings- och handlingsprinciper, 

som bedömdes kunna påverka en individs handlingsval. Skolkoden blev ett mått på 

dominerande tendenser i personalens ställningstaganden och handlingsval . Någon kod i 

egentlig mening, som ett gemensamt kommunikativt system inom och mellan bestämda 

grupper (Fiske, 2001) var den inte. Skolkoden beskrevs enbart som en hjälpkonstruktion 

för att ordna och analysera komplexa fenomen och som ett användbart analysverktyg i 

studier av skolan. Den tolkningsram avseende skolkod och kontext som SOL-projektet 

skapat såg man som ett viktigt instrument i den fortsatta skolforskningen Med denna 

tolkningsram avsåg man att beskriva hur skolan som samhällsinstitution fungerar och 

utreda vilka generella mönster som påverkar den enskilda skolans anpassning till lokala 

förhållanden (Arfwedson et al., 1979, s. 186).  

 

I forskningsprojektet ”Skolans arbetsplatsproblem” (SKARP) utvidgar Arfwedson (1983) 

begreppet skolkod från en hjälpkonstruktion i analysarbetet till ett mer instrumentellt 

begrepp med en strukturerande funktion. Trots den fördjupade innebörden är begreppet 

skolkod inte avsett att förstås som ett existerande fenomen inom skolvärlden utan som ett 

abstrakt analysinstrument. Arfwedson uppger sig i arbetet med skolkoden ha påverkats 
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och inspirerats av Basil Bernsteins språksociologiska arbeten, där kodbegreppet utgör en 

central beståndsdel.   

 

Skolkoden beskrivs i SKARP-projektet som de principer som styr det kollektiva 

handlandet i en skola. Begreppet kod förklaras som en länk mellan det individuella och 

det kollektiva i relationen mellan kollektiva regler och uppfattningar, visavi individuella 

uppfattningar och reaktioner. Kodbegreppet ger en möjlighet att foga samman 

förklaringar på en nivå, med beskrivningar och förklaringar på en annan nivå. Arfwedson 

(1983) menar att kodbegreppet kan betraktas som ett sätt att tänka och att organisera 

omvärlden utifrån en uppsättning principer som kan antas styra och reglera mänskligt 

handlande. Skolkoden erbjuder den enskilde individen en möjlighet att organisera och 

därigenom bättre förstå sin omvärld. Samtidigt kan den empiriskt definierade skolkoden 

ge ett normativt intryck, då en väl utvecklad och i bruk varande skolkod antas ha just den 

stabiliserande och konfliktbalanserande effekt som gör varje enskilds skolas verksamhet 

möjlig. Avvikelser från koden kan – om de inte går att neutralisera eller avlägsna – leda till 

kaos och i ett längre perspektiv till skolverksamhetens upplösning. Skolkoden bör därför 

på olika sätt regleras och ritualiseras för att fungera som ett reglerande instrument i det 

dagliga arbetet och som en garanti för skolans stabilitet och fortsatta utveckling. 

 

SOL- och SKARP-projektens forskningsstrategi byggdes upp av en växelverkan mellan en 

empirisk undersökning av verkligheten och ett teoretiskt arbete för att systematiskt 

förklara densamma. Strategin genomfördes i ett perspektiv av ”nerifrån och upp” eller 

”bottom-up”, där forskarna med utgångspunkt i skolors vardagsarbete önskade synliggöra 

de mönster och variationer på mönster, som utmärker skolan som arbetsplats. För att 

beskriva och förklara dessa mönster krävdes en teoretisk begreppsapparat med kapacitet 

att sortera, systematisera och analysera en komplex verklighet (Arfwedson, 1983). I 

SKARP-projektets teoretiska analys utvecklades de analytiska verktygen kod och kontext, 

först använda inom SOL-projektet, till begreppet skolkod.      

4.3.1 Skolans samarbetsproblem 

SOL-projektets skolkodshypotes grundades på antagandet att lärarnas kontextbundna 

handlingsmönster styr skolan via skolkoden, medan övriga aktörers yrkeskod begränsas 

till den egna arbetssituationen. Berg (1985) frågar sig om inte också lärare har en icke 

kontextbunden yrkeskod som existerar jämsides med den mer generellt beskrivna 

skolkoden. Arfwedson och Lundman (1984) hävdar att lärararbetets art gör det mindre 

mottagligt för samarbete, även om detta naturligtvis är önskvärt. Skolkodernas innehåll är 

sällan inriktat mot ett utvidgat samarbete inom och mellan skolans olika grupper. En 



70 
 

orsak till detta sägs vara att riskerna för problem tenderar att öka vid ett mer utvecklat 

samarbete, vilket kan inverka menligt på skolkodens samarbetsstödjande princip.16 

 

Om samarbetsproblem i organisationer finns beskrivningar från många håll.  I en omtalad 

studie från en psykiatrisk avdelning vid ett norskt sjukhus noterar Moxnes (1992) att vissa 

principer i organisationsstrukturen utlöste känslor av spänning och ångest hos personalen. 

Dessa känslor yttrade sig i vardagen så att människor och grupper i en situation av 

förändring tog avstånd från varandra och på olika sätt kämpade om makten. Moxnes 

framhåller att studien, trots sin förankring i sjukhusmiljön, kan anses tillämplig även på 

andra arbetsplatser, inriktade på att behandla människor och relationer mellan människor.  

Arfwedson och Lundmans (1984) sökande efter en samarbetsstödjande princip, visar 

empiriskt att solidaritet med skolan och dess lärarkår och ledning betraktas som en viktig 

faktor för att känna trivsel på arbetsplatsen. Trivseln förankras i det dagliga arbetet med 

elever och kollegor, samt i kontextbundna sammanhang i området  och i skolans tradition 

och historia. Arfwedson och Lundman konstaterar att en fungerande skolkod framhäver 

det gemensamma värdet av goda relationer, men att skolkoden också tillåter ett generellt 

negativt förhållningssätt till lärarsamarbete. Utsagor om bristande samarbete står inte i 

motsats till utsagor om goda relationer i andra delar av skolans sociala kontakter. Däremot 

kopplas utsagor om gott samarbete oftast till trivsel och goda relationer. Samarbete 

framställs dock sällan som ett självständigt värde i lärarnas skolvardag.  

 

Rädslan för att försämra de goda relationerna och därmed också trivseln, definieras av 

Moxnes (1992) som ångest, förorsakad av en organisations eller institutions strukturella 

uppbyggnad. I en starkt strukturerad verksamhet uppstår systemångest, som en rädsla hos 

den enskilde att inte uppfylla de krav som ställs på den egna arbetsinsatsen. Den motsatta, 

mindre strukturerade verksamheten, kan i stället leda till driftångest, orsakad av känslan av 

bristande kontroll över den egna situationen. Ångest beskrivs på gott och ont som en 

ofrånkomlig faktor inom en effektiv och väl fungerande verksamhet. Formalism, kontroll 

och struktur kan begränsa alltför självöverskridande målsättningar, men även leda 

organisationen till frihet, öppenhet och växande. Att tolerera förekomsten av ångest och 

bruka dess inneboende energi till organisationens bästa kan förstås som en professionell 

utmaning.  

Läraryrket innebär påfrestningar på den enskilde, i form av motsättningar och konflikter i 

relationerna till andra människor på arbetsplatsen.  I vardagsarbetet måste läraren på olika 

sätt förhålla sig till elever, kollegor, skolledare och elevföräldrar.  Arfwedson (1983) menar 

att det strukturella tryck som lärarna utsätts för kan leda till strategiska motåtgärder av 

                                                      
16 Förekomsten av samarbetsproblem i skolan dras till sin spets av Stiwne (1989) i en antologi om organisation 

och ledarskap, betitlad ”Skolans själ” (Svedberg & Zaar, 1989). Stiwne beskriver skolan som en djungel med olika 
arter och individer, där var och en på olika sätt kämpar för sin överlevnad.  
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rutiniserade principer, kommunicerade via skolkoden. Syftet med dessa åtgärder är att 

bevara stabilitet och kontinuitet för att undvika kaos och minimera uppkomsten av 

systemångest och driftångest (Moxnes, 1992).  

 

Skolkoden sätter gränser för vad som är möjligt och inte möjligt att göra på en skola och 

den påverkar även eleverna och klassrumssituationen. Inom en skola kan enskilda 

medarbetares koder framstå som slumpvisa och olikartade, men skolans gemensamma 

tolknings- och handlingsprinciper utvecklas av de mest frekventa och av skolledningen 

och närmiljön mest godtagbara koderna. Med Bergs terminologi kan skolkoden och dess 

bärare antas ha en begränsande inverkan på möjligheten för skolans övriga aktörer att 

utveckla det egna vardagsarbetet, i ett gemensamt frirum. 

 

I en undersökning av 35 skolors utveckling från 1980-2001 visar Blossing (2009) att den 

kollektiva arbetsorganisationen, baserad på en tydlig struktur och effektiva vägar för 

information mellan medlemmarna fått ett starkare fäste. Traditionell lärarindividualism, 

behov av kompetensutveckling och ett organisatoriskt ledarskap är utmaningar i skolans 

fortsatta utveckling. 

 

Vad det gäller är alltså inte bara att göra observationerna ”objektiva”: det kan aldrig bli mer 

”objektiva” än den bakomliggande teorin – allra minst om denna är underförstådd. I första 

hand gäller det i stället att försöka formulera och utgå ifrån en så bred och fullständig – 

och så ”objektiv” – teori som praktiskt är möjligt.  

(Blossing, 2009, s.s 112)  

4.4 Skolkultur 

Skolors kulturer kan förstås utifrån de etablerade värdebaser som tillsammans konstituerar 

skolan som institution, menar Berg (2003a). Det sociala fenomen som skolors kulturer 

utgör är svårfångat, vilket inspirerat forskare att nalkas området från skilda perspektiv, 

grundade i olika teorier och med varierande benämningar.17 Det valda perspektivet kan 

betyda att särskilda aspekter betonas och prioriteras på bekostnad av andra. Skilda 

betraktelsesätt kan inte var för sig antas ge en heltäckande beskrivning av skolkultur som 

innehåll och form. Berg liknar skolkultur vid ”ett sammelsurium av olika sociala fenomen, 

vilket gör att den är ytterst svår att tackla på ett sammanhängande sätt” (Berg, 1995, s.10). 

Skolkulturens betydelse betonas av att den kan anses ständigt närvarande i alla de 

aktiviteter som äger rum inom en skola. Oavsett valet av perspektiv för att betrakta den 

närmare, kan skolkultur kortfattat beskrivas som rådande normer, värderingar, attityder, 

handlingsmönster, vanor och traditioner i en bestämd skolorganisation. En gemensam 

                                                      
17

 Några exempel på närbesläktade skolkulturbegrepp är skolans anda (Ekholm, 1971), ethos (Lortie, 1975 och 
Rutter m.fl., 1979), regelbundenheter (Sarason, 1971) och skolkoder (Arfwedson & Lundman, 1984). 
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skolkultur, generellt tillämpbar på hela eller stora delar av skolan som institution är inte 

möjlig, då kulturen varierar, både mellan olika skolor och inom en och samma skolenhet.  

 

Skolväsendet kan som helhet sägas vila på makroorienterade institutionella värdebaser, 

förtydligade i läroplanskoder (Englund, 1986; Lundgren, 1979) eller bildningsideal 

(Gustavsson, 1991). Dessa värdebaser utgör grunden för skolkulturer på meso- och 

mikropolitisk nivå, förankrade i skolans och skolors styrning och ledning, yrkestraditioner, 

positionering gentemot omvärlden, inre och yttre struktur, närmiljöns påverkan m.m. 

(Bronfenbrenner, 1979). Det gemensamma för begreppet skolkultur, oavsett skola och 

skolform, kan tillskrivas dess komplexitet och svårigheten att identifiera och beskriva 

kulturen i sin helhet.  

 

Begreppet kultur kan förklaras som det förhållningssätt som den enskilde intar och 

utvecklar gentemot sin omvärld.  Kulturbegreppet har en lång historia, där betydelser lagts 

till varandra och över tid gjort det till ”ett hyperkomplext begrepp” (Öhlander, 2005, s. 

12).  Kulturens skiftningar gör det svårt att nalkas den på annat sätt än i en lärprocess, där 

uppfattningen och upplevelsen av den inte kan förutsägas. 

 

Öhlander (2005) menar att varje användning av kulturbegreppet inrymmer en potential att 

aktivera motstridiga innebörder i begreppet. Ett sätt att undersöka de krafter som sätts i 

rörelse är att fråga sig på vilka sätt kultur används, vilket innehåll den omfattar och vad 

som händer när kulturen görs socialt verksam. Idéhistorikern David Stockelberg (2005) 

refererar till den tyske 1800-talstänkaren och sociologen Georg Simmel,18 vars analyser av 

kulturen ännu framstår som tidlösa och värda att uppmärksammas. Simmel menar att 

kulturen är lika mycket ett substansbegrepp som ett funktionsbegrepp. Kultur betecknar 

inte bara det man har eller det man är, utan också den väg som leder till ett visst tillstånd. 

Kulturella företeelser beror av individernas handlingar, men framstår på samma gång som 

självständiga i förhållande till varje enskild aktör, genom överindividuella och objektiva 

lagar och regler som kan verka styrande på den enskilda människan.  

 

Simmel menar att bruket av kultur kan indelas i tre huvudsakliga grundbetydelser. Den 

första betydelsen handlar om att vara kultiverad i betydelsen bildad, världsvan och att ha 

ett fint sätt i umgänget med andra. En människas grad av kultivering avgörs av 

omvärlden, vilket gör detta kulturbruk både värderande och hierarkiserande. Den andra 

innebörden av kultur är estetiskt förankrad och betecknar konstformer och utövande av 

konst. Även detta kulturbruk kan uppfattas som värderande, i avsaknad av en tydlig 

definition av vad som kan räknas till kultur och vad som inte gör det. I den tredje 
                                                      
18

 Simmel Georg, 1858–1918, tysk filosof och sociolog, länge verksam i Berlin, senare professor i Strasbourg. 
Simmel utmärktes av att utnyttja olika tänkesätt för att kritiskt betrakta kultur och samhälle och var viktig för 
framväxten av sociologi som självständigt kunskapsområde (Nationalencyklopedin). 
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betydelsen förklaras kulturen antropologiskt som en sammanfattning av livsstilar, 

beteenden, traditioner, normer, värden, sociala kategorier, specifika handlingar och deras 

resultat (Öhlander, 2005). Kulturbegreppet är både värderande och relativiserande, vilket 

medför att varje kultur bedöms på sina egna premisser.  

 

Kulturbegreppet har också en analytisk användbarhet, som förklaring till människors 

tänkesätt och handlingar. Givna värderingar kan avgränsas som kulturella, vilket betyder 

”att de är människors skapelser och inte alltid kan överordnas andra, kanske motstridiga 

värderingar” (Öhlander, 2005, s. 21). Skolkultur kan uppfattas både som en objektivt 

föreliggande faktor i organisationen och som subjektiva upplevelser hos medlemmarna. 

Kultivering handlar om att skapa eller återskapa vissa skeenden, men också om att vårda 

och ta hand om det som redan finns. All mänsklig aktivitet är inte kulturell och kultivering 

är inte heller en självverkande process. Att kartlägga och beskriva enskilda individers 

kultiveringsprocess kan vara ett sätt att få kunskap om kulturens totala struktur och 

innebörd. Kultiveringens mål kan beskrivas som att realisera den enskildes möjligheter till 

utveckling, utifrån de egna förutsättningarna och behoven. Framgångsrik kultivering i en 

organisation uppstår när den enskilde medlemmen genom att tillägna sig nya kunskaper 

utvecklar sin egen inneboende potential.  

 

När trädgårdsmästaren sätter sitt träd i bördig jord och ger det vatten så ser han endast till 

att det kan utveckla möjligheter som ligger latenta i det. När trädet växt upp och blommat 

ut har det förverkligat sig självt och utvecklats till ett helt träd enligt de anlag eller lagar 

som redan fanns i det. 

(Stockelberg, 2005, s. 339) 

 

Enskilda organisationsmedlemmars behov skiljer sig ofta från deras handlande, vilket kan 

leda till konflikter mellan det enskilda och det allmänna. Simmel påpekar att kampen 

mellan den objektiva och den subjektiva kulturen aldrig kan upphöra. För att minska 

motsättningarna och underlätta en ömsesidig anpassning till omvärlden fordras att 

enskilda individer som subjekt utvecklar sin kunskap och förståelse om den objektiva 

kulturen. Det dialektiska förhållandet mellan objekt och subjekt som Simmel beskriver, 

uppvisar viss innehållsmässig likhet med Berg och Wallins utvecklingsmodell av skolan. I 

denna modell framhåller forskarna att skolans aktörer ”måste ha kunskaper om skolan 

som institution och organisation” (Berg & Wallin, 1983, s. 89) för att på ett djupare plan 

förstå vad som händer i skolan och aktivt kunna delta i det praktiska arbetet med 

skolutveckling..  Denna kunskap kan, med Simmel, användas till en insikt om ”varför 

skolan är vad den är och som inte kommer längre än till att lärare är bra eller dåliga eller 

elever är dumma eller begåvade” (Stockelberg, 2005, s. 339). 
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Kampen mellan objektivitet och subjektivitet i skolkulturen återkommer i den 

rationalistiskt färgade teoriansats som Berg och Wallin inspirerade av Abrahamsson, 

utvecklade under tidigt 1980-tal. Den rationalistiska ansatsen utmärks av antagandet om 

att graden av och innehållet i organisationens aktiviteter bottnar i de intentioner som 

huvudmannen ställer upp för verksamheten. För att målen ska omsättas i praktisk 

handling fordras att medlemmarna har tillräcklig kunskap och förmåga om vilka 

handlingsalternativ som krävs för att nå de uppställda målen (Abrahamsson & Andersen, 

2000). Berg och Wallins utgångspunkt är skolan som en hierarkisk organisation, på alla 

nivåer präglad av strukturella konflikter. Konfliktperspektivet grundas i oförenligheten 

mellan de av stat och samhälle utformade administrativa och pedagogiska styrsystemen. 

Inom skolorganisationen uppstår konflikter mellan aktörernas olika uppfattningar om 

tolkningen av de givna målen, samt i kampen om det egentliga handlingsutrymmet. Andra 

källor till konflikt är politiska och historiska faktorer av betydelse för skolans struktur, 

samt kontextuellt förankrade motsättningar av skilda slag.  

 

Det förändrade styrsystemet i skolan, med decentralisering och målstyrning som bärande 

inslag, flyttade konfliktperspektivets fokus, till motsättningar i de komplexa relationerna 

”mellan och inom skolan som institution och skolor som organisationer” (Berg, 2003a, s. 

28). I ett beredningsunderlag från utbildningsdepartementet (Du Rietz et al.,1987) 

beskrevs ett antal områden, där konflikter förväntades kunna uppstå efter en kommande 

förändring av skolans styrsystem. 

 

 Den komplicerade statliga verksamheten kräver specialiserade politiker som 

riskerar att fungera som myndighetsföreträdare i stället för att aktivt styra dessa 

myndigheter 

 Ökade korporativa inslag i beslutsprocessen med oklar inbördes gränsdragning kan 

leda till intressekonflikter mellan korporationer, politiker och tjänstemän 

 Makten över skolan är traditionellt fördelad på olika grupper med olika 

maktrelationer som utövas på olika nivåer. En ökad lokal styrning kan leda till 

motsättningar i dessa gruppers större möjlighet att påverka beslutsprocesser 

 Decentraliserad styrning minskar den statliga huvudmannens möjlighet att påverka 

skolan som helhet 

 Lokala styrningsstrategier kan äventyra målet om en likvärdig utbildning och ha en 

kontraproduktiv inverkan på skolans utveckling. 

 

Berg (2003a) redovisar på ett liknande sätt möjliga konfliktområden i möten mellan skolor 

som organisationer och skolan som institution eller, med Simmel, den subjektiva och den 

objektiva eller överindividuella kulturen i skolan. Motsättningarna beskrivs som tänkbara 

dilemman, med ursprung i skolans komplexitet, men också som produkter av skolans 
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gemensamma styrning, där aktörer på olika nivåer tolkar de givna målen och inriktar sitt 

handlande mot måluppfyllelse. Berg och Wallin (1982) ser tolkningsprocessen som en 

form av förhandlingar, förbundna med aktörernas beredskap av ”kompatibel kunskap” 

(Sträng, 1997) dvs. förenlig och ömsesidigt utbytbar kunskap om skolan som institution 

och organisation. 

 

Svingby skiljer mellan skolans objektiva begränsningar av formella styrdokument och 

subjektiva begränsningar av informella ramar. De senare handlar om ”lärarnas perception 

av de möjligheter de formella lagarna och stadgarna ger” (Svingby, 1978, s. 49) men också 

om det sätt på vilket sätt de formella ramarna i praktiken påverkar den enskilda skolans 

arbete. Förhållandet mellan de objektiva (centrala) och subjektiva (lokala) nivåerna 

sammanfattas i två modeller.  

 

Den ena modellen utgår ifrån antagandet om att samhälleliga intentioner och skolans 

målinriktning sammanfaller, med harmoni och gemensam grundsyn mellan nivåerna som 

följd. Med Bergs (2003a) terminologi innebär det en harmonisering av den institutionella 

styrningen och den organisationella ledningen av och i skolan och skolor. Svingby menar 

att antagandet om harmoni och gemensam grundsyn är oförenligt med den svenska 

skolans generellt utformade anvisningar, med starka inslag av självstyrning och successiv 

anpassning till målen. Som alternativ presenterar Svingby en annan modell för gemensam 

styrning, där relationen mellan ”styrande och styrda” försiggår på flera plan, men präglas 

av konflikter mellan olika intressegrupper. Berg och Wallin (1982) ser den gemensamma 

styrningen som en möjlighet för skolans personal och elever att pröva alternativa 

pedagogiska handlingar, vilket kan bidra till lokala skolenheters utveckling. När gränserna 

för skolans frirum tydliggörs, kan den gemensamma styrningen medverka till skapandet av 

en skola med förmåga till självförnyelse.  

 

Den tes vi för fram (…) är att skolans faktiska verksamhet uppstår i skärningspunkten 

mellan den formella och den informella styrningen, och att styrkeförhållandena mellan och 

inom dessa kraftfält är avgörande för den faktiska verksamhetens innehåll och form.  

(Berg,1995, s. 25)    

 

4.4.1 Kulturbegreppets kommunikativa användbarhet  

I organisationslitteraturen är kulturbegreppet en återkommande faktor i beskrivningar och 

bedömningar av organisationer och deras verksamhet. I vissa sammanhang ägnas kulturen 

stor uppmärksamhet och betraktas som mycket viktig. På andra håll är kulturen inte lika 

prioriterad, men anses ändå ha möjlighet påverka en organisations medlemmar. Kulturen 

är viktig och komplex, men ofta svår att förstå och förklara på ett meningsfullt sätt. 

Managementlitteraturens mångfald försvårar möjligheten till en sammanfattande överblick 
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av kulturbegreppet och dess användbarhet i en organisations dagliga verksamhet. För en 

djupare förståelse behövs både en teoretisk referensram och tydliga beskrivningar av 

kärnbegreppets innebörd och symbolik. (Alvesson, 2001). 

 

Gemensamt för den kulturforskning som utvecklats ur kritiken av den traditionella 

organisationsteorins metodsyn är att subjektiva meningar, värderingar och föreställningar 

ur ett antropologiskt perspektiv,  är viktiga i studier av organisationer. Fortfarande finns 

det skillnader i perspektiv, begreppsdefinitioner och angreppssätt utifrån olika forskares 

praktiska orientering. För att bidra till en empiriskt grundad kunskap om kulturens 

betydelse för en organisation fordras perspektiv med förmåga att fånga in såväl makro- 

som mikrofenomen, ”dvs. att försöka förstå såväl hur de subjektiva fenomenen opererar 

som effekterna av detta” (Johansson- Lindfors, 1989, s. 9).  

 

Behovet av ett entydigt kulturbegrepp illustreras också av Zeuner (2000) i ett resonemang 

om att den sociologiska kulturteorin präglas av samhällsvetenskapernas splittring mellan 

natur- och kulturvetenskapligt tänkande och sökandet efter en syntes mellan dessa 

perspektiv. Zeuner drar en skiljelinje mellan den klassiska kulturteorin, med Durkheim, 

Weber och Simmel som företrädare och den nutida kulturteorin, representerad av Archer, 

Wuthnow och Bourdieu. Han ser också betydande svårigheter i att förena flera perspektiv 

i en syntes, för ett mer enhetligt synsätt på begreppet kultur. Skillnaderna mellan 

perspektiven är helt enkelt för stora.  

 

Ett exempel på kulturbegreppets breda förklaringsområde redovisar Lind och Borhagen 

(2001) i en studie där pedagoger i förskolan, särskolan och grundskolan intervjuats om sin 

uppfattning om kultur i pedagogiska verksamheter. Resultatet visar att begreppet kultur, i 

skolan uppfattas som extensivt, otydligt och inte naturligt att använda för lärare. Även om 

Lind och Borhagens studie inte är direkt inriktad mot skolans egen kultur, utan mot den 

kulturpedagogiska praktiken och pedagogernas allmänna föreställningar om kultur och 

lärande, bidrar den med kunskap till diskussionen om kulturbegreppets kommunikativa 

användbarhet.   

 

Kulturbeskrivningarnas likheter är större än skillnaderna menar Bang (1999). Diskussioner 

om vilka delar av kulturen som är djupast och mest egentliga bidrar inte särskilt mycket till 

förståelsen av kulturfenomenet. Söderström (1996) menar att den omfattande litteraturen 

om organisationskulturer inriktas på kulturens betydelse för organisationens verksamhet 

och hur man som ledare kan påverka kulturen i önskad riktning. Gemensamt för många 

definitioner av kultur är bilden av kognitiva eller tankemässiga system med gemensamma 

idéer, värderingar och uppfattningar som överförbara handlingsmönster. Några exempel 

på definitioner är ”modeller av och för handling” (Geertz, 1973), ”kollektiv mental 
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programmering” (Hofstede, 1993), samt  ”socialt tillägnad och gemensam kunskap” 

(Wilkins & Dyer, 1988). 

 

Alvesson (2001) skiljer mellan kulturen som en variabel och kulturen som en metafor. 

Kulturen som en variabel utgår från ett traditionellt funktionalistiskt perspektiv på den 

sociala verkligheten, med tydliga kulturella drag och språkliga uttryck för att påverka 

organisationens aktörer. Kulturen som en metafor visar hur organisationen vilar på ett 

gemensamt och delat meningssystem, vilket gör den beroende av de handlingar och 

tolkningar som klarar att återskapa dessa betydelser (Morgan, 1997). Andra metaforiska 

kulturtermer är ”regulator av känslor” (Fineman, 1993; Van Maanen & Kunda, 1989); 

”helig ko” (Gagliardi, 1986); ”skygglappar” (Krefting och Frost, 1985); ”socialt kitt” 

(Martin, 1988); ”kompass” (Wiener, 1988);  ”utbytesregulator” (Wilkins och Ouchi, 1983). 

Frånvaron av en enhetlig definition kan förstås som att kultur är en abstraktion som vi 

brukar för att analysera och beskriva en komplicerad social verklighet (Bang, 1999).  

 

Organisationskulturbegreppet kritiseras ofta som alltför otydligt för att klargöra 

dynamiken mellan medlemmarna i en organisation (Dyer Jr, 1982). Andra menar att 

organisationen kan vara för svagt definierad för att behandlas som en kultur (Alvesson, 

1984). En intressant fråga i detta sammanhang är relationen mellan skolkulturen och 

kulturen i andra organisationer. Andersson, Bennich-Björkman, Johansson och Persson 

(2003) framhåller i en rapport19 att det förvisso inte finns någon gemensam uppfattning 

om hur kulturbegreppet ska definieras, men att det är en naturlig följd av forskningens 

egen ordning eller kultur. I likhet med Zeuner (2000) drar forskarna upp en skiljelinje 

mellan natur och kultur, där kulturen upprättas av människan, medan naturen består 

oberoende av henne. Gränsdragningen mellan kultur och natur är svår att fastställa, då 

t.ex. den tekniska och medicinska utvecklingen flyttar gränser och förändrar traditionella 

relationer mellan dessa fenomen. Det egentliga handlingsutrymmet för skolans aktörer, 

formas enligt vissa forskare av samspelet och spänningarna ”mellan människans verkliga 

aktörskap, mellan tröghet och förändring, mellan yttre och internaliserade begränsningar” 

(Andersson et al., 2003, s. 14). Skolkultur betraktas som ett användbart analysinstrument, 

kontrasterande mot idén om organisationskultur som framgångsfaktor. Att kartlägga 

skolans kultur kan emellertid också vara en väg till framgång, genom att grundläggande 

mönster i skolan avtäcks och skolutveckling kan riktas mot de områden där behovet av 

förändring är mest angeläget.  

                                                      
19

 I en samlingsrapport från sju forskningsprojekt inom Svenska kommunförbundets forskningsprogram. 
”Skolkultur – en framgångsfaktor” (Persson, 2003). 
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4.5  Skolkod och skolkultur – en sammanfattande jämförelse 

En sammanfattande jämförelse av begreppen skolkod och skolkultur uppvisar både 

likheter och skillnader. Skolkodens avgränsning till den egna skolan och närsamhället 

innebär att varje skola framstår som unik i valet av arbets- och förhållningssätt. Där 

skolkoden verkar begränsande, kan kulturen sägas verka i motsatt riktning. Den trygghet 

och stabilitet som en välstrukturerad, kontextbunden skolkod svarar för, kontrasterar mot 

skolkulturens osorterade mix av sociala fenomen. Arfwedson framhåller att stora delar av 

skolornas framträdande drag är likartade, genom att arbetsuppgifterna och organisationen 

är enhetligt reglerade. Men det bindande regelsystemet ”täcker inte (och kan inte täcka) 

mer än delar av de ekonomiska och administrativa rutinerna, och knappast något av 

klassrums och lärarrumsrutinerna” (Arfwedson, 1983, s. 34). Skolkodens uppbyggnad 

liknas vid synliga och osynliga delar av ett isberg. Arbetssituationen i skolan kan vara 

problematisk, i synnerhet i skolor där skolkoden saknar en allmän acceptans. Lärarens 

dagliga kontakt med olika människotyper och mänskliga beteenden är omfattande och 

påfrestande. Problemen är inte generella för skolan som organisation, utan en följd av den 

rådande inlärningssituationen. Lösningarna på problemen varierar mellan olika 

åldersgrupper, klasser, lärare och skolor. Närsamhällets kontext är förknippad med den 

lokala skolans kontext och utgör en grundläggande beståndsdel vid utvecklingen av 

skolkoden. 

 

Arfwedson (1980) betonar vikten av närsamhällets inflytande på lärarnas arbetssituation. 

Detta inflytande utvecklas genom närsamhällets generella struktur av grupp- och 

klassbundna normer och attityder, men också när de enskilda hemmens problematik förs 

in i klassrummet via eleverna och deras föräldrar. Som en konsekvens formulerar lärarna 

olika kollektiva och individuella lärarkoder för optimal anpassning till närsamhällets krav. 

Anpassningen reducerar omgivningens tryck på skolan och gör den komplexa 

arbetssituationen hanterlig. Skolutveckling utan koppling till närsamhället, har begränsade 

möjligheter att lyckas och kan leda till splittring och obalans. En väl utvecklad lärarkod 

och skolkod garanterar skolans stabilitet i ett föränderligt samhälle.  

 

En gemensam kod för all skolpersonal ser Arfwedson & Lundman (1984) som mindre 

trolig, även om tanken inte helt förkastas. Söderström påminner om det välkända i ”att 

olika yrkesgrupper inom dagens skola gör delvis olika tolkningar av t.ex. läroplaner, 

pedagogiska principer och eget handlingsutrymme” (Söderström, 1984, s. 34). Berg menar 

att den traditionella skolorganisationen kan benämnas som en uniprofessionell 

organisation, med strikt arbetsfördelning och ”osynliga kontrakt” mellan skolans olika 

yrkesgrupper. Den målstyrda skolan kännetecknas i sin tur av en långtgående 

arbetsintegrering, i en multiprofessionellt dominerad organisation med ett gemensamt, 
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eller åtminstone kompatibelt, förhållningssätt till de institutionellt betingade (pedagogiska) 

uppdragen och de organisationella uppgifterna i det dagliga arbetet. 

 

En multiprofessionellt präglad skola förutsätter att skolpersonal, elever och föräldrar 

känner till, förstår och är solidariska med de nationella och de lokala målen, samt att man i 

praktiken tilldelas resurser i proportion till givna mål. Andra förutsättningar är att 

skolaktörernas grundsyn och värderingar är samstämda och att de närmast ansvariga kan 

arbeta i riktning mot måluppfyllelse, med liten grad av direktstyrning. Ett problem är att 

formella förskjutningar av kompetens och befogenhet befogenhet inte alltid leder till 

förändrat beteende eller agerande. Olika särintressen kan få ett alltför stort inflytande i 

förhållande till helhetsintresset (Du Rietz et.al., 1987). Det medvetna och planerade 

erfarenhetslärandet, där aktörerna tillsammans reflekterar över sina erfarenheter ”och 

bygger upp kunskap och föreställningar om sig själv och sin omvärld, som sedan får 

konsekvenser för det fortsatta agerandet”(Scherp, 2002, s. 31) kan vara en strategi för att 

motverka både särintressen och målförskjutning.  

 

Skolkulturen är analogt med skolkoden inget enhetligt begrepp. Variationsmöjligheterna 

är talrika och spänner mellan ytterligheter av öppenhet, generositet, inskränkthet och 

intolerans.  Skolkoden som ”lokal rikslikare, instrument för avbalansering av konflikter 

och anpassning av förändringar” (Arfwedson, 1983, s. 40) saknar motsvarighet i Bergs 

tolkning av begreppet skolkultur. Där är kulturen i stället en källa till informella 

styrkrafter, inom de ramar som huvudmannen tilldelat verksamheten. För att dessa 

styrkrafter ska identifieras och verka i avsedd riktning till elevernas bästa, fordras en 

kartläggning av gränserna för skolans kultur. Skolkulturen sägs vara ett ”sammelsurium” 

(Berg, 1995, s. 10), eller ett ostrukturerat virrvarr av aktörer och händelser, ständigt 

inbegripna i att förklara och tolka beskrivningarna av skolans uppdrag, mål och riktlinjer. 

Virrvarret betyder inte att skolverksamheten fungerar ineffektivt eller inte klarar att 

utvecklas i riktning mot givna mål. I stället bör det uppfattas som ett uttryck för 

variationsrikedom och mångfald, där den till synes lösliga strukturen ger nya möjligheter 

för skolans aktörer att arbeta tillsammans i riktning mot ökad måluppfyllelse. Vissa menar 

dock att skolkulturen kanske mer är ett uttryck för den tröghet som förhindrar egentlig 

utveckling av skolan (Andersson et al., 2003). 

 

Frånvaron av samarbetsstödjande principer i skolkoden kan tolkas som som att lärares 

individualism är en generell och icke kontextbunden faktor (Berg, 1985). Lärares yrkeskod 

antas inrymma en syntes av kontextbunden kollegial skolkod och en till den egna 

arbetssituationen icke kontextbunden individualism. Till stöd för sitt antagande hänvisar 

Berg till den amerikanske sociologen Dan Lortie (1975) som i en empirisk studie redovisar 

de centrala delarna i amerikanska lärares yrkeskod: ”Conservatism, individualism, and 

presentism are significant components in the ethos of American classroom teachers” 
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(Lortie, 1975, s. 212). Lortie framhåller att lärarkoden inte är statisk utan sannolikt 

kommer att förändras i takt med andra samhällsförändringar. Samtidigt noterar han, i 

motsats till Arfwedson och Lundman, att lärare som yrkesgrupp inte agerar som 

fjärrstyrda av en kontextgrundad skolkod. Lortie förespår en framtid där motsättningarna 

mellan lärares yrkeskod och omgivningens krav på förändring kan bli påtagliga. Mot 

denna bakgrund finner Berg (1985) det rimligt att föra fram antagandet om att lärares 

ethos innehåller såväl kontextbundna som icke kontextbundna inslag.  

 

Med lärares kåranda som utgångspunkt för empiriska studier av en skolas kultur har vi 

möjligen funnit ett praktiskt tillämpbart angreppssätt på ett svårhanterbart metodologiskt 

problem. Problemet finns i kulturbegreppets mångskiftande och föränderliga innehåll, 

vilket försvårar en nyanserad beskrivning av det.  Då lärare i normalfallet utgör den 

kvantitativt största personalgruppen i skolan, är ett rimligt antagande att studier av den 

faktiska lärarkårandan kan ge en nyanserad och rättvisande bild av skolans totala kultur. 

Resonemanget ovan ansluter därmed till uppfattningen om skolkoden som synonym med 

lärarnas yrkeskod (Arfwedson & Lundman, 1984). 

 

Att studera skolkultur med skolkoden som bakgrund kan vara en möjlig väg att förstå och 

förklara skolpersonalens handlingsfrihet som individer och som grupp. Innebörden av 

skolkultur kan kommuniceras parallellt med den begränsade, kontextbundna skolkoden. 

Lärares yrkeskod kan förstås som lärararbetets innersta kärna. Genom att skolkulturen 

utsträcks till skolaktörer på alla nivåer, kan den sannolikt också bidra till en tydligare bild 

av skolverksamheten i sin helhet.  

 

Trots att föreställningen om skolkodens betydelse som styrkälla över tid minskat, framstår 

forskarnas slutsatser om förhållandet mellan lärarna och skolans andra personalgrupper 

ännu som aktuella. Nya styrformer och rutiner, med mötesplatser för gemensam 

planering, samverkan och erfarenhetsutbyte mellan olika yrkesgrupper i skolans 

vardagsverksamhet, minskar lärarkulturens dominans i skolan som organisation. Att i en 

analys av en skolas kultur vanemässigt utgå från lärarkårandans dominerande roll 

underlättar kanske lösningen av ett metodologiskt problem, men riskerar att leda till andra 

problem, t.ex. i användbarheten av de resultat som redovisas.  

 

Den beskrivning av och de jämförelser mellan begreppen skolkod och skolkultur som 

behandlats ovan sammanfattas i tabell 1 nedan. Av tabellen framgår att Arfwedsons 

skolkodsperspektiv och Bergs skolkulturperspektiv har tillräcklig räckvidd för att att fånga 

in enskilda skolor som organisationer. Däremot uppvisar Bergs perspektiv brister i 

förmågan att belysa mikrofenomen med bäring på skolkultur, medan Arfwedson uppvisar 

motsvarande ofullständigheter i fråga om fenomen på makronivå. 
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Tabell 1: En sammanfattande jämförelse mellan Arfwedson och Berg.  
 

Perspektiv 

fokuserar 

Forskare 

Makro Meso Mikro 

 

Arfwedson 

(skolkod) 

Nej Ja, skolor som 

arbetsplatser 

Ja, kodbärare 

Berg (skolkultur) Ja, skolan som 

institution 

Ja, skolor som 

organisationer 

Nej 

 

 

Skolan som institution sätter gränser för, om än inte direkt orsakar, skolors vardagsarbete. 

Denna slutsats drar Berg (2003a), i en betraktelse över de organisationella strukturer som 

skolans frirum möjligen öppnar för. Hur vardagsarbetet påverkas av och organiseras i 

enlighet med de institutionella villkoren är en empirisk fråga, där begrepp som skolkultur 

och aktörsberedskap antas ha betydelse. Kodbärarna, dvs. företrädarna för en skolas 

dominerande kultur eller kulturer, avspeglar enligt Berg det informella ledarskapet inom 

en grupp av lärare. Benämningen kodbärare är ursprungligen hämtad från Arfwedson och 

Lundman och förklaras som att vissa individer ”omfattar och kan hävda viktiga principer i 

koden mot konkurrerande uppfattningar (Arfwedson och Lundman, 1984, s. 18). 

 

I SLAV 2-projektets slutrapport20 (Berg, Groth, Nytell, Söderberg, 1999) ges en något 

burlesk beskrivning av strategin för att identifiera kodbärarna bland skolans personal. 

Studien inleds med informella observationer av det sociala livet i skolans personalrum. 

Observationerna inriktas mot vem eller vilka som besöker personalrummet och på sociala 

formationer och samtalsämnen. Iakttagelserna sägs ha gett ett gott resultat, då denna 

kategori lärare ”ofta och på olika sätt utmärker sig (brer ut sig, håller hov) just i 

personalrumsmiljön” (Berg, et al.,1999, s. 124). Att intervjua en på detta sätt identifierad 

kodbärare leder vidare till andra och ”på detta sätt kan gruppen av kodbärare gradvis 

ringas in” (ibid.).  

 

Kodbärare kan också uppfattas som ett internationellt fenomen. Den norske 

skolforskaren Reidar Myhre frågar om det är möjligt att finna ett samband mellan lärares 

personliga egenskaper och det sätt som vardagsarbetet utförs på. Med resultat från ett 

internordiskt forskningsprojekt,21 presenterar Myhre ett antal typologier, där kodbärarna 

uppvisar släktskap med SLAV2-forskarnas kategoriska beskrivningar av personalrummets 

okrönta regenter.  

                                                      
20

 Skolforskningsprojektet Styrning, Ledning och skolans Arbete/Verksamhet (SLAV 2) genomfördes under åren 
1994-1998 vid Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet och Högskolan Dalarna. 
21

 Utvalg og utdanning til læreryrket. (Sandven, 1967). 
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Læreryrket har også spesielt gode forutsetninger for å fremkalle en type vi kunne kalle for 

den doserende bedreveiter. Læreren er jo ifølge sitt yrke for en stor del sammen med 

mennesker som vet mindre enn han selv, slik at han – dersom han mangler et tilstrekkelig 

fond av selvkritikk – lett får følelsen av at han er svært så klok. Dette kan skape en 

holdning hos ham som virker knugende på middelhavsfarerne, og som gjør ham latterlig i 

evnerike elevers og intelligente voksne menneskers øyne. Nær beslektet med bedreveiteren 

er superoppdrageren, som er så opptatt av sin oppdragerverdighet og forbilledlighet at han 

føler seg kallet til å oppdra enhver alle vegne og til enhver tid. Han får gjerne en småskåren 

skolemesteraktighet over seg, som ikke akkurat tjener til å skape respekt for lærerstanden.  

( Myhre, 1980, s. 307) 

 

Enskilda kodbärares beskrivningar av skolors verksamhet är inte tillräckliga för att 

klargöra en viss skolas kultur. Kodbärarnas subjektiva bilder av skolan skiljer sig ofta på 

avgörande sätt från kollegornas och kan upplevas som hotande och ångestskapande 

(Schein, 1985). Med skolkod och skolkultur som normativa styrkällor, kan dess bärare 

bygga upp lokala maktcentra inom organisationen, med tydliga ställningstaganden i fråga 

om skolans utveckling. De informella ledarnas betydelse kan emellertid förväntas avta, när 

fler aktörer inbjuds att medverka i planering och utformning av skolans arbete. 

Kodbärarnas informella maktposition kan då brytas, efter ingripanden av organisationens 

övriga medlemmar.  

 

Kodbärares och/eller kulturbärares närvaro i skolor som organisationer är trots allt en 

realitet. Både Myhres och SLAV2-forskarnas beskrivningar av personalrummets 

dominanter är empiriskt grundade. Andra forskare talar om ”Jurassic Park-kulturer” och 

”reformkulturer” (Bjørnsrud, 2009, s. 150f), dominerade av lärare med ett bestämt fokus 

och utvecklade strategier för sitt förhållningssätt och sitt agerande i skolvardagen. Jurassic 

Park-kulturen inriktas på att bevara den traditionella skolan och ställd inför ett reform- 

och utvecklingsarbete ”dukke ned slik at det hele snart går over” (ibid.). Reformkulturen 

kännetecknas av ett flexibelt och reflekterande synsätt på teamarbete i undervisningen. 

Bjørnsrud förvånas av att till synes oförenliga kulturer ofta tycks existera parallellt i en 

skolorganisation. En orsak kan vara att skilda kulturyttringar i praktiken mer inriktas på 

att komplettera än på att motarbeta varandras ståndpunkter.  

 

Genom att schablonartat kategorisera en skolas kulturer och dess företrädare som onda 

eller goda riskerar man gå miste om den kollektiva kunskap och erfarenhet som finns i en 

personalgrupp. Detsamma kan hända när kodbärare stöts ut som ”bromsklossar” och 

”bakåtsträvare” (Fullan & Gold, 1995). Kulturer är stabila, med fasta rollbesättningar som 

utvecklats över tid och som kan vara svåra att bryta upp för nya medlemmar. För att 

luckra dessa upp fasta mönster och hitta nya roller för arbetsumgänget krävs ett 

långsiktigt och strategiskt arbete (Blossing, 2009). Kulturell förändring förses därför 

ibland med ett spekulativt och dramatiskt innehåll, som stöds av en grupp aktörer med 



83 
 

uppgift att övertala sina kollegor. (Alvesson, 2001). Att initiera, implementera och 

institutionalisera en ny idé kan liknas vid träningen inför ett långdistanslopp (Blossing, 

2009). Att skaffa en träningskompis som man kan hålla jämn fart med kan vara klokt. 

Rollen som förändrings- eller förbättringskompis kan med fördel iklädas av 

organisationens kod- och kulturbärare, vars engagemang och kunskap för verksamheten 

kan bli ett värdefullt bidrag till en utvecklad aktörsberedskap i hela organisationen. (Berg, 

1995, 2003a) 

 

Ett nybildat eller delvis ombildat arbetslag skulle i enlighet med detta börja med att ta del 

av varandras lärdomar om hur man kan bidra till att eleverna engagerar sig i skolarbetet 

och lär. Nästa fråga skulle vara att utröna på vilka sätt lärdomarna är lika respektive olika 

och vad det skulle få för konsekvenser om man skulle förverkliga dessa lärdomar i 

handling. De lärdomar som är gemensamma skulle initialt kunna ligga till grund för 

utformningen av undervisningen.  

(Scherp, 2002, s. 133) 

4.6 Sammanfattning 

Skolkod, skolkultur och aktörsberedskap är närbesläktade begrepp, om än med klara 

inbördes skillnader. Där skolkoden verkar som en garant för det bestående och den 

”arbetsro” som stundtals idealiseras, kan skolkulturen öppna för möjliga förändringar. 

Med tillräcklig grad av aktörsberedskap kan frilagda kulturyttringar överföras och anpassas 

till förändringsarbetet. Aktörsberedskap blir en del av skolan som en självförnyande och 

lärande organisation, där aktörerna, med Berg och Scherp, i ett erfarenhetslärande 

gemensamt upptäcker och intar skolans outnyttjade handlingsutrymme eller frirum. För 

att pedagogiska fenomen ska kunna tolkas ur ett övergripande helhetsperspektiv fordras 

en teoretisk referensram.  

 

Arfwedson efterfrågar en samhällsteori, möjlig att utveckla inom det pedagogiska 

problemfältet. För att synliggöra växelverkan av teori och empiri ur ett helhetsperspektiv 

konstruerades de analytiska hjälpbegreppen kod och kontext. I ett samspel mellan teori 

och praktik kan den teoretiska referensramen utvecklas till en övergripande teori och 

generera nya hypoteser till empirisk prövning. Någon absolut skiljevägg mellan teori och 

empiri ”i den meningen att empirin skulle kunna göras oberoende av den 

tankekonstruktion (teori) och den verklighetsuppfattning, som ligger bakom empirins 

problemformuleringar” (Arfwedson, 1979, s. 111) existerar sannolikt inte.  

 

Bang (1999) framhåller att en organisations kulturuttryck kännetecknas av synliga och 

observerbara produkter av kulturen, vilka kan tolkas som kulturbärare. För att avgöra 

deras egentliga betydelse i och för organisationen, måste de först tolkas och ”dechiffreras” 

eller avkodas. Händelser och skeenden i vardagsarbetet är viktiga kunskapsbärare, även 
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om vår traditionella kunskapstradition ibland bortser från det. Den informella kunskapen 

om organisationens kultur uttrycks ofta på den kontextuella nivå som ligger längst ner i en 

organisatorisk hierarki. Svaret på frågan om vem som bär den nödvändiga kunskapen för 

att lösa problem är inte given (Ahrenfelt, 2001).  
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5. Det flerstämmiga reanalysinstrumentets överbyggnad: Hodgkinson 

5.1 Inledning 

En ledstjärna för mitt avhandlingsarbete har varit att beskriva skola och skolutveckling ur 

ett flertal perspektiv parallellt, för att underlätta förståelsen av skolans helhet. Skolan som 

organisation är som framgått en komplex inrättning, med sitt vardagsarbete ständigt  

påverkat av  dubbelrollen som organisation och samhällsinstitution.  Varje organisation är 

beroende av det sammanhang och den värld den verkar i och de människor som verkar i 

och kring den. Att beskriva organisationers styrsystem och ledningsformer kan göras på 

olika sätt, utifrån varje organisations skilda villkor och förutsättningar. Detsamma gäller 

för struktur, arbetsmiljö, produktionsförhållanden och övriga delar av en verksamhet. För 

att ge en så tydlig bild som möjligt av en organisations egentliga drivkrafter och identifiera 

nyckelfaktorerna för dess verksamhet fordras väl genomtänkta och till organisationens 

struktur och innehåll anpassade analysmetoder och verktyg.  

 

Jag kommer i de två följande kapitlen att koncentrera uppmärksamheten mot hur det 

flerstämmiga reanalysinstrumentet för kulturanalyser har vuxit fram och vad det kan 

förväntas bidra till i förståelsen av skola och  skolutveckling. Ett särskilt fokus ligger på 

styrning och ledning av och i skolan och skolor som förutsättningar för fortsatt utveckling 

mot måluppfyllelse. 

 

5.2. Att förstå en organisation 

En organisations drivkrafter hör nära samman med dess grundläggande syfte och de 

strukturer som verksamheten är uppbyggd av. För att synliggöra de gällande drivkrafterna 

fordras en djupare kunskap om hur organisationens syfte och struktur har anpassats till 

dess nuvarande verksamhet. Kopplingen mellan organisationsstrukturen och hur 

organisationen fungerar i praktiken är dock oklar och behöver undersökas från fall till fall 

(Abrahamsson och Andersen, 2005). Modern organisationsteori har länge dominerats av 

två skilda synsätt. Det rationalistiska synsättet på organisationer utmärks av antaganden 

om organisationen som huvudmannens verktyg för att nå de uppsatta målen. 

Organisationens handlande kan ses som en funktion av de mål, som på detta sätt angivits 

av en individ eller en grupp av individer. En viktig drivkraft finns i medlemmarnas 

kollektiva handlingar, i spännvidden mellan organisationens och de egna målen. I det 

systemteoretiska perspektivet framställs drivkraften som organisationens förmåga till 

anpassning och igångsättande av processer, syftande till en balans mellan organisationen 

och dess omvärld (Abrahamsson, 1989; Abrahamsson och Andersen, 2005).  
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En gemensam nämnare för organisationsteorier och modeller är det ökade intresset för 

den enskilda människans betydelse som drivkraft för organisationens måluppfyllelse och 

resultat. En fråga är på vilket sätt detta sker och hur man på bästa sätt kan kartlägga och 

analysera medlemmarnas roller, som delar av organisationens egentliga drivkraft. Argyris 

(1971) menar att man för att förstå en organisation på djupet också måste förstå dess 

medlemmar. Att studera individer och organisationer ensidigt ger dock inte tillräcklig 

kunskap, utan intresset bör riktas mot områden där det finns ett nära samband mellan 

individ och organisation och där de går över i varandra. Människans förhållande till 

organisationen styr kvaliteten på dess produkter (Ahrenfelt, 2001).  

 

En organisations olika delar eller nivåer bildar en helhet, i ett slags självorganiserande 

process. En komplex organisation har ett större behov av en till de olika delarna anpassad 

form. Den inre strukturen måste anpassas till den yttre miljön eller organisationens 

kontext. För att klara anpassning och interaktion mellan organisationens olika delar och 

den miljö där verksamheten utförs, krävs en vilja och förmåga hos dess medlemmar till 

återkoppling och dialog (Ahrenfelt, 2001). En processinriktad syn på utveckling och 

förändring kan underlätta förståelsen av en komplex och kaotisk verklighet. Aktörernas 

erfarenheter, känslor och meningsskapande är viktiga delar i den kunskap vi behöver för 

att förstå en organisation (Alvesson & Sveningsson, 2008). 

 

En nytänkare på det organisationsteoretiska området är Christopher Hodgkinson, med ett 

fokus på betydelsen av värderingar i organisationskulturer, på en mikropolitisk nivå. I sin 

av Abrahamsson (2007) hyllade bok, ”Administrative Philosophy”, kritiserar Hodgkinson 

(1996) den traditionella organisationsteorins brist på intresse för den enskilda människans 

värden, värderingar och motiv för sitt handlande. Befintliga modeller och teorier ser han 

som behavioristiskt färgade och alltför inriktade på tankar om belöning och bestraffning.  

Hodgkinson menar att frågan om värden och värderingar hos enskilda medlemmar bör 

göras till en huvudpunkt i analyser av organisationer. Värdefrågan är viktig både för det 

inre och det yttre arbetet i organisationen. Inom en organisation uppstår lätt konflikter 

mellan aktörerna, när organisationens och dess medlemmars intressen är oförenliga. 

Starka försvars- eller överföringsreaktioner kan leda till falska bilder av verkligheten, med 

negativ måluppfyllelse som följd. En viktig uppgift för en analys är därför att identifiera, 

tolka och förstå det motstånd och de försvarsmekanismer som finns i organisationen. 

(Ahrenfelt, 2001). Genom sin tyngd och makt påverkar organisationer det omgivande 

samhället. Ägarna och ledarna kan ha egna maktsträvanden, baserade på andra värden och 

motiv än vad som gäller för andra organiserade intressen. Organisationsteorin borde 

därför ägna sig mer åt värdefrågor, då det som gäller organisationer ”nästan per definition 

utesluter värdeneutralitet” (Abrahamsson, 2007, s. 66). 
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Att styra och leda en organiserad verksamhet har sedan Webers22 tid uppfattats som en 

rationell företeelse, i likhet med med vetenskap och ekonomi. Det gemensamma för dessa 

områden har beskrivits som en strävan att utveckla och behålla en värdeobjektivistisk syn 

på händelser i omvärlden. Objektivism kan förstås som en grundläggande övertygelse om 

en permanent matris eller ram, med vars hjälp vi kan fastställa kunskapens, sanningens 

och verklighetens natur (Bernstein, 1991). Att något är värdeobjektivistiskt betyder att det 

uttrycker genuina, icke-empiriska, påståenden om bestämda sakförhållanden. Varje 

påstående kommunicerar en särskild värderelation eller egenskap (Bergström, 1990).  

 

I litteraturen beskrivs värderingar som en central del av  organisationskulturer (Alvesson 

och Sveningson, 2008). Vår tids uppmärksamhet på värderingar och självförverkligande 

kan ses som en motvikt till det auktoritära tänkandet, ”där en auktoritet vet bättre än 

individen själv” (Ahrenfelt, 2001, s. 60). Människor önskar framstå som individualister 

och vill få utrymme för sina egna värderingar, långt ifrån industrisamhällets centraliserade 

system och lösningar (Arvonen, 1989). Att frigöra den enskildes kreativitet är en central 

uppgift för organisationer som beror av människors problemlösande förmåga. På 

sammam gång tycks det finnas en motsättning mellan den traditionellt hierarkiska 

organisationen och den kreativa verksamheten. Försök att få organisationer att bli mer 

kreativa har ofta misslyckats genom en övertro på att kreativitet går att styra med 

traditionella managementmetoder (Sveiby, 1995).  

 

Vissa forskare menar att organisationens värderingar är mindre viktiga än vad människor 

tror, när det handlar om att förstå och påverka organisationskulturen. Kulturell förändring 

i en organisation är en process som omfattar alla medlemmar och kan ur den enskildes 

perspektiv därför ”sägas vara detsamma som att förändra sig själv” (Alvesson och 

Sveningsson, 2008, s. 229). En kulturanalys där medlemmarnas värden, värderingar och 

motiv för vardagsarbetet synliggörs och diskuteras kan vara en lämplig utgångspunkt för 

en förändringsprocess av detta slag. I skolan är den kritiska reflektionen över 

skolinstitutionen och skolorganisationers innehåll och form ett medel för skolans aktörer 

att upptäcka och erövra sina tillgängliga frirum (Berg, 2003a). De otydliga gränserna 

mellan mål och medel i organisationer gör det svårt att skilja mellan värderelationer och 

fakta. Abrahamsson (1989) påpekar att tillämpningen av en mål-medelanalys kompliceras 

av åtskilliga faktorer. Vad som är mål och vad som är medel beror i grunden på vilket 

perspektiv man väljer att utgå ifrån, vilket gör det svårt att iaktta ett värdeobjektivistiskt 

betraktelsesätt. 

                                                      
22

 Max Weber, 1864- 1920, tysk sociolog, filosof och nationalekonom. 
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5.2.1 Den neorationalistiska organisationsteorin 

Som en utveckling av den rationalistiska förvaltningsmodellen, där de styrande fattar 

besluten och de styrda genomför dem, utgår den neorationalistiska organisationsteorin 

från relationer mellan styrande och styrda i roller som huvudman och exekutiv. 

Abrahamsson (1975) framhåller att den subjektiva rationalismen begränsas av materiella 

förhållanden som samhällets ekonomiska, teknologiska och politiska struktur. Kopplingen 

mellan samhällsstruktur och organisationsstruktur kan uppfattas som en utveckling av 

Webers byråkratiteori.23 Ett neorationalistiskt grundantagande är att en organisation är 

tillkommen med bestämda avsikter, vilka svarar mot en eller flera gruppers grundläggande 

intressen (Abrahamsson, Berg & Wallin, 1999). Organisationens verkställande organ 

består av ett eller flera exekutiv, som med övriga medlemmars hjälp har till uppgift att 

uppfylla huvudmannens intentioner. I motsats till den rationalistiska organisationsteorin 

förutsätter inte neorationalismen samstämmighet eller harmoni mellan organisationens 

olika nivåer. Modellen är förenad med ett konfliktperspektiv, grundat i målkonflikter och 

en syn på människan som aktiv, kritisk och skapande, till skillnad mot den byråkratiska 

skolans mekanistiska och passiviserande människosyn. Om och hur organisationens 

faktiska arbete svarar mot huvudmannens intentioner är en empirisk fråga som förutsätter 

kunskap om organisationens olika nivåer av huvudman och exekutiv och relationerna 

mellan dem.  

 

Att granska en organisation ur ett neorationalistiskt perspektiv betyder inte att 

verksamheten förväntas överensstämma med huvudmannens avsikter, formulerade som 

verksamhetsmål. Det enda grundantagande som görs är att organisationen bildats med 

den rationella avsikten att tillgodose en viss grupps eller vissa gruppers intressen. Berg 

(1995) framhåller att det neorationalistiska perspektivet kopplar organisationen till den 

bestående samhällsstrukturen, som beskrivs i ekonomiska, politiska och teknologiska 

termer.  Att identifiera huvudmannen är en viktig uppgift i en neorationalistiskt inriktad 

organisationsanalys. En annan är att kartlägga de uppdrag som organisationen ställs inför. 

Andra frågor handlar om eventuella motsättningar mellan dessa uppdrag och hur 

uppdragen förändrats över tid. Med ett neorationalistiskt synsätt på skolans kultur skapas 

en referensram där skolorganisationens mål, huvudmanna- och maktfrågor kan analyseras 

och diskuteras i ett värdeobjektivistiskt makro- och mesoperspektiv (Abrahamsson et al, 

1999).  

 

Däremot saknas en begreppsapparat för att synliggöra de värden, värderingar och motiv 

som påverkar skolans vardagsarbete i ett mikropolitiskt perspektiv (Ball, 1987; Hoyle, 

1982, 1986;). Sökandet efter allmänna bestämningar av organisationella yrkeskoder har 

                                                      
23

 Webers byråkratiteori handlar om att utforma lämpliga strukturer för rationalitet. En byråkratisk organisation är 
hierarkiskt inrättad och har en vertikal arbetsfördelning. Se vidare Hansen & Orban 2002. 
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inte sällan visat sig ofruktbart. Att analysera en organisation med siktet inställt på 

medlemmarnas motivation och agerande i en mikropolitisk kontext, kan sannolikt inte 

genomföras med utgångspunkt från en bestämd organisationsteori. 

5.2.2  Beslut och verkställighet  

I kulturanalysen söker Berg ur ett organisationellt perspektiv se närmare på hur skolor i 

sitt vardagsarbete förhåller sig till sina respektive frirum. Ett problem är när 

beslutsalternativen blir för många. I en komplex organisation, med en mångfald av 

kulturer och ledningsstrategier, kan ett stort och ostrukturerat frirum i praktiken vara 

svårt att använda sig av. Trots denna svårighet bör det outnyttjade handlingsutrymmet 

inte uppfattas som en arena för slumpmässigt valda verksamheter utan riktning eller mål 

(Hodgkinson, 1978). Frirummet kan definieras som en strategisk implementeringsprocess 

av relationer mellan ”det arbete som utförs av skolor som organisationer, och den 

verksamhet som skolan som institution ålägger skolor som organisationer att genomföra” 

(Berg, 2003a, s. 34). Hur frirummet tas emot är avhängigt den aktörsberedskap, dvs. de 

kunskaper, färdigheter och förhållningssätt, som skolaktörerna förfogar över. 

Kulturanalysen ger i bästa fall kunskaper om den aktuella aktörsberedskapen och kan då 

underlätta beslutsfattandet i organisationen. Mängden av handlingsalternativ minskar och 

anpassas till organisationens egentliga behov (Hodgkinson, 1978). Bruket av frirummet 

kan baseras på skolans uppdrag som institution och på dess medlemmars värderingar av 

sitt eget arbete och på skolorganisationen som helhet.   

 

Hodgkinson gör en grov indelning av organisationens medlemmar i administratörer och 

specialister. Administratörerna är generalister med bred kompetens, utan särskild 

specialistkunskap. Specialisternas vardagsarbete genomförs ur ett yrkesmässigt perspektiv 

utifrån det givna uppdraget. Där administration står för värdeladdade frågor och 

människors handlande,  omfattar management rutinmässiga, materiella och programmatiska 

aspekter i hela organisationen (Abrahamsson, 2007).  Med Hoyles (1980) begreppsapparat 

kan administration och management, i ett resonemang om skolan, förstås som 

motsvarigheter till avgränsad och utvidgad professionalism (Berg, 1995) . Den målstyrda 

skolan förutsätter att skolledare och deras medarbetare i samverkan formulerar mål, 

dokumenterar och utvärderar egna och andras arbeten. I vardagsarbetet kan vi inte förlita 

oss på att beslut och verkställighet alltid styrs av rationella faktorer, oavsett förekomsten 

av utvidgad professionalism och aktörsberedskap i organisationen. De utlösande 

faktorerna för ett beslut är ofta oförutsägbara och irrationella. Hodgkinson varnar för en 

situation där rationella beslut övergår till slumpmässiga val, styrda av impulshandlingar 

”or toss a coin, or consult an astrologer” (Hodgkinson, 1996, s. 51). Trots aktörernas 

skilda värderingar och motiv i och för vardagsarbetet finns det återkommande mönster 

för samspelet mellan beslut och verkställighet i organisationens vardagsarbete. Med Berg 
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(2003a) kan dessa mönster uppfattas och avläsas i förekommande skolkulturer och med 

Arfwedson (1983) i dito skolkoder.  

 

Hodgkinson (1996) delar in organisationens beslutsfattande i tre skilda nivåer. Den första 

nivån innebär att välja mellan två alternativa möjligheter. På den andra nivån påverkas 

beslutsfattaren av fakta, egna värderingar och organisationella värden (skolkultur, skolkod) 

förknippade med den aktuella frågan eller problemområdet. Den tredje beslutsnivån 

handlar om det mest rationella valet, inriktat mot en optimal måluppfyllelse. Med kunskap 

om de motiv för handlingar som finns hos organisationens medlemmar och vilken 

beslutsnivå de tillhör, kan mönstren för beslut och verkställighet synliggöras och 

organisationens inre och yttre arbete effektiviseras, med stöd av en tydligare styrning 

(Hodgkinson, 1978, 1996).  

 

Att kartlägga organisationens värderingar och motiv för beslut och verkställighet ses av 

forskare som ett generellt behov för såväl för det löpande vardagsarbetet, som för ett mer 

omfattande förändringsarbete. Berg (2003a) använder kultur- och dokumentanalys för att 

identifiera organisationens inre och yttre gränser. För att undersöka hur lärare och ledare 

hanterat skolans institutionaliseringsprocess utgår Blossing (2009) från enskilda skolors 

förbättringshistoria. Scherp (2003a) ser fördjupade lärdomar om vardagsarbetets mönster 

som vägledande för det fortsatta arbetet. Holm-Löfgren (1995) betonar att vi alla, i 2000-

talet, behöver känna till vår egen kultur för att kunna möta människor med andra idéer, 

traditioner, normer och livsstilar, på nya sätt och i nya situationer.    

5.3 Hodgkinsons nivåmodell 

Organisationer kan förstås och beskrivas ur flera skilda perspektiv, utifrån faktorer som 

deras uppdrag, strukturella uppbyggnad och personella sammansättning. I litteraturen 

finns en mängd definitioner av vad en organisation är är och vad den kännetecknas av. En 

ofta använd beskrivning är organisationen som ”en planmässigt inrättad sammanslutning 

av människor med syftet att nå givna mål” (Abrahamsson och Andersen, 2005, s. 11).  

Gemensamt för organisationer är en strävan efter ordning via lagbundenhet och reglering.  

 

Nomos 24 är det grekiska ordet för lag. Abrahamsson (2007) utvidgar betydelsen av nomos 

från rättsliga regler, till de värden och förhållningssätt som gör det möjligt för människor 

att verka tillsammans i ett organiserat sammanhang. Organisationens nomotetiska synsätt 

inriktas mot övergripande strukturer och långsiktiga förlopp mer än enskilda medlemmars 

handlingar. Det generella är viktigare än det speciella och partikulära. Parallellt med 

organisationens formella strukturer finns ett idiografiskt fokus av informella mönster av 

                                                      
24

 De grekiska sofisterna på 400-talet f.Kr. skilde på fysis, det faktiskt av naturen givna och nomos, det av 
människor skapade regelverk som ofta i onödan begränsade deras fria val och tänkande. 2010-01-06 
Nationalencyklopedin http://www.ne.se/fysis 
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individuellt betingade fenomen. Hodgkinson finner det svårt att närmare beskriva dessa 

mönster, då de ofta framstår som en del av ”the organization game and the game players” 

(Hodgkinson, 1978, s.87), kanske en motsvarighet till vårt svenska talesätt om ”kulturen 

som sitter i väggarna”. 

 

En viktig uppgift för organisationen är att förena det formellt nomotetiska synsättet med 

det informellt idiografiska handlandet hos dess medlemmar. Inom ramen för 

organisationens strävan efter ordning finns behovet att begränsa individernas idiografiska 

påverkan. Därmed uppstår en dialektisk relation mellan organisationens nomotetiska och 

idiografiska strävanden, mer eller mindre synliggjord av dess medlemmar i vardagsarbetet. 

I den traditionella organisationsteorin beskrivs denna relation som skillnaden mellan 

”scientific management and humanistic administration” (Hodgkinson 1996,s. 43). Den 

organisationella utmaningen består i att få organisationens olika styrkällor att förenas i en 

gemensam strävan mot måluppfyllelse.  Berg menar att skolan som institution och 

organisation blir socialt relaterade till varandra, ”som maktcentra med innehållsliga 

relationer till varandra” (Berg, 2003a, s. 92). 

 

Organisationsmedlemmarnas samtidiga medverkan i den nomotetiska organisationen och 

i en eller flera idiografiskt inriktade undergrupperingar, kan leda till problem för 

organisationen att upprätthålla nomos. Problemet kan liknas vid att skjuta på en rörlig 

måltavla samtidigt som måltavlans olika komponenter också rör sig. Den administrativa 

processen behöver utvecklas mot ökad flexibilitet, men osäkerheten måste också bytas 

mot en högre grad av säkerhet. Den administrativa paradoxen, med det samtidiga 

sökandet efter säkerhet och flexibilitet påverkas i hög grad av tidsdimensionen. På kort 

sikt försöker administrationen minska osäkerheten för att visa goda resultat. I ett längre 

perspektiv krävs en ökad flexibilitet för att organisationen ska kunna fortsätta att 

utvecklas (Thompson, 1983). 

 

I komplexa organisationer kan beslut och verkställighet bäst förstås genom att studeras på 

flera nivåer. Hodgkinson (1996) menar att organisationens vardagsarbete kan analyseras 

både utifrån det formellt nomotetiska perspektivet och det informellt idiografiska. I en 

analys av en enskild skola kan det nomotetiska synsättet liknas vid den formella styrningen 

och ledningen i skolan, utifrån det av huvudmannen givna uppdraget. Det idiografiska 

perspektivet blir liktydigt med skolkod och skolkultur. Att synliggöra gränserna för de 

skilda synsätten kan underlätta för en utvidgad professionalism i hela skolorganisationen 

och för att upptäcka och bruka frirummet (Berg, 2003a). 

  

Strävan efter utvidgad professionalism i organisationen är inte ett självändamål. Skolans 

administrativa flexibilitet (Thompson, 1983) underlättas av en personalgrupp med skilda 

inriktningar och erfarenheter. ”Här finns m.a.o. plats för såväl den i huvudsak avgränsat 
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professionelle läraren som primärt ägnar sig åt traditionell förmedlingspedagogisk som 

den mer utvidgat professionelle vars arbetsinriktning är mer aktivitetspedagogisk” (Berg, 

2003a, s. 197). Skillnaden mellan avgränsad och utvidgad lärarprofessionalism ska heller 

inte uppfattas som statisk. Detsamma gäller relationerna mellan de nomotetiska och 

idiografiska synsätten i en decentraliserad organisation. Hodgkinson beskriver det kreativa 

växelspelet mellan skilda yrkeskoder, kulturer och enskilda organisationsmedlemmar.  

 

Two things can be noted. First that reconciliation itself can be weak or strong, good or 

bad, short-term or long-term, flexible or firm, creative or uninspired, divisive or 

harmonious, synergetic or degenerative, entropic or negentropic. In short, not simple. 

Secondly, neither in theory nor practice, is it usual for the unifying factor of the goal 

mechanism to be clearly comprehended or understood.  

( Hodgkinson, 1996, s. 45) 

 

Kulturanalysen kan liknas vid en studie av de organisationella värdebaser som ligger till 

grund för skolans vardagsarbete (Berg, 2003a).  Synliggörandet av skolans organisationella 

värdebaser leder till ett ökat behov av kunskap om de relationella mönstren i skolans 

nomotetiska och idiografiska synsätt. Det idiografiska perspektivets värdebaser kan 

användas till en strategi med det individuella handlandet i fokus. Denna strategi kan 

jämföras med den dialektiska relationen mellan organisationens nomotetiska och 

idiografiska strävanden, som Hodgkinson bedömer som väsentlig för organisationens 

fortsatta utveckling.  

 

En möjlig värdebas för hela organisationen struktureras av Hodgkinson (1996) i en 

modell av fem skilda nivåer (Figur 1) Innehållet på varje nivå är inte förutbestämt, utan 

formas i en dialog med den studerade organisationen. Det komplexa i organisationen gör 

att nivåerna inte ska uppfattas som självständiga och ensidigt verkande styrkällor, utan 

som interagerande faktorer för måluppfyllelse. Modellen ska inte heller uppfattas som ett 

prefabricerat mönster, utan som ett instrument för analys av värden, värderingar och 

motiv hos organisationens medlemmar, ur ett ”nerifrån och upp”- perspektiv (Arfwedson, 

1983). De fem nivåerna i Hodgkinsons modell kan också förstås ur ett kombinerande 

makro-, meso- och mikroperspektiv. Den institutionella nivån (V3) och den övergripande 

kulturella nivån (V5) betecknar ett makroperspektiv. Nivåerna V2 och V4 innebär ett 

mesoperspektiv och V1 ett individuellt relaterat mikroperspektiv. De tre perspektiven 

interagerar fritt, utifrån såväl nomotetiska som idiografiska betraktelser av organisationens 

olika delar och dess helhet. 
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Figur 1:. Hodgkinsons nivåmodell : Efter Hodgkinson (1996, s. 45) 
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Organisationens samtidiga påverkan av nomotetiska och idiografiska styrkällor kan 

förklaras genom hur kulturella värdebaser (Cultural ethos) på nivå fem (V5) inte tillåts 

utöva en direkt påverkan på organisationen utan att först ha tolkats av medlemmarna i 

olika grupper (Subculture) på nivå fyra (V4). Den nomotetiska påverkan (Scripts) på nivå 

tre (V3) når den enskilde medlemmen efter att ha processats i arbetsgruppen/arbetslaget 

(Group) på nivå två (V2). Hodgkinson framhåller rörligheten i relationerna mellan 

organisationens nomotetiska och idiografiska styrkällor. Berg (2003a) tillägger att 

skolutveckling måste utgå från skolans egna behov och inte från på förhand konstruerade 

strategier.  

These levels (V1 – V5) overlap. intertwine, and interact in complex dynamic and contingent 

relationship. Any synthetic view of administrative reality must therefore take into account 

the modulating, buffering, and filtering effects of subcultures (V4 and V2) as major 

determining influences which have to be considered ultimately for their bearing upon V3 

the nomothetic dimension, the dimension of value for which the administrator is formally, 

ethically, and morally responsible.  

(Hodgkinson, 1996, s. 46)  

 

Nivåmodellens tillämpbarhet för beslut och verkställighet hör samman med användarens 

kunskap och förståelse av relationer mellan de nomotetiska och de idiografiska synsätten i 

organisationen, med Berg (2003a) uttryckt som graden av aktörsberedskap. Hodgkinson 

(1996) framhåller att den kunskap som nivåmodellen genererar kan ha en användning i 

framtida analyser av organisationer. I avhandlingen argumenterar jag för att Hodgkinsons 

nivåmodell, i förening med kulturanalysen (Berg, 1995, 2003a) och i vissa delar även med 
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skolkoden (Arfwedson, 1983) har en praktisk användning i arbetet med att kartlägga 

skolans organisationella värdebaser. 

 

5.3.1 Kritiken av Hodgkinson 

Christopher Hodgkinsons synsätt på organisationer har kritiserats av företrädare för den 

mer traditionella organisationsteorin. Trots en ambition att framstå som nytänkare, visar 

sig Hodgkinson ibland själv som en traditionalist (Woodman, 1987; Abrahamsson, 2007). 

Woodman (1987) liknar Hodgkinsons intresse för värden och värderingar i organisationer 

vid konstnärers och fotografers fascination för färger och färgskiftningar i sina motivval. 

Färger är svåra att beskriva och förklara, de trotsar alla försök till definition och gäckar 

våra sinnesintryck. På samma gång skulle en värld utan färg riskera att framstå som en 

värld utan liv. Om färgen byts mot värden och värderingar i organisationen skulle något 

liknande möjligen inträffa. Hodgkinsons utmaning består i att ur ett visst perspektiv 

kunna beskriva och förklara de dolda och oförutsägbara delarna i organisationer och att 

transformera denna kunskap till en vetenskapligt grundad teori. 

 

Kritik av en teori inriktas ofta på hur begrepp används och förklaras, samt på rimligheten 

och relevansen i de kausala mekanismer som forskaren ställer upp. Vanliga frågor handlar 

om balansen mellan aktör och struktur och om teorins möjligheter till olika utfall (Bjereld, 

Demker & Hinnfors, 2009). Kritiken mot Hodgkinson grundas på otydligheten i valet av 

perspektiv, men kanske ännu mer på hans oförsonliga inställning till den traditionella 

organisationsteorin och dess brister. Woodman (1987) menar att Hodgkinson fokuserar 

alltför mycket på betydelsen av värden, (values) i förhållande till empiriska iakttagelser 

(facts). Evers (1985) ifrågasätter trovärdigheten i Hodgkinsons avståndstagande till den 

positivistiska vetenskapstraditionen och beskriver hans arbete som ” a non-positivist 

alternative philosophy of administration, based on his non-positivistic alternative 

paradigm of philosophy” (Evers, 1985, s. 30).  

 

Trots kritiken ser Woodman positivt på Hodgkinsons strävan att uppmärksamma den 

enskilda människans betydelse för organisationen som helhet. Att kombinera empiriska 

iakttagelser (facts) med värden och värderingar (values) är ett område där den 

positivistiskt inriktade organisationsforskningen för det mesta har misslyckats. För att 

pröva den teoretiska hållbarheten i materialet ser Woodman ett möjligt närmande mellan 

Hodgkinson och filosofer som Sartre, Russell och Habermas. Det trepartsmöte mellan 

Berg, Arfwedson och Hodgkinson, som är något av ett tema för min avhandling kan 

förstås som ett liktydigt närmande mellan olika forskares teorier och förmåga att samspela 

på en gemensam arena. En förståelse av detta slag har inga färdiga ramar, utan kan bara 
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uppnås genom en kombination av ” analysis, synthesis, description, prescription and a 

pursuit of the truth” (Woodman, 1987, s. 103). 

5.4 Det centrala organisationsproblemet 

Begreppet positionering används för att beskriva individers och organisationers strävan 

att definiera sina omvärldsrelationer i strategiska syften. Positionering kan definieras som 

”att målmedvetet definiera, styra och anpassa sina omvärldsrelationer” (Andersson, 2005, 

s. 17), utifrån förståelsen av givna rollsystem och mönster i omvärlden på kort och lång 

sikt. Den kortsiktiga förståelsen syftar till att förändra den egna situationen, medan den 

långsiktiga förståelsen handlar om en förändring av hela eller delar av verksamheten.  

 

Andersson (2005) talar om två skilda, men komplementära processer av central styrning 

och situationsanpassning som top-down och bottom-up. Att i huvudsak styra en verksamhet 

uppifrån och ner betecknas som top-down. När relationerna till omvärlden motiverar 

systemanpassningar talar vi om nerifrån och upp eller bottom-up. Att positionera en 

verksamhet handlar om samspelet mellan stabilitet och förändring i förhållandet till 

omvärlden. Bogason & Sørensen (1998) framhåller att flertydiga målformuleringar i 

organisationer gör top-down inriktade implementerings- och utvärderingsanalyser 

otillräckliga. En bottom-up analys ger en klarare bild av vad som sker och vilka som 

medverkar i aktuella processer. Den traditionella organisationsforskningen har länge 

inriktats på att besvara frågeställningar förbundna med samhällets organisation och 

styrning. En viktig uppgift för forskningen har varit att bidra till utvecklingen av effektiva 

styrinstrument i politiska system. Intresset för bottom-up forskning har på senare år ökat, 

möjligen beroende på att ”traditionel top-down styring basert på Weber-inspirerede 

styringsteknologier” inte längre levt upp till förväntningarna (Sørensen, 1998, s.46). 

 

Det centrala organisationsproblemet tolkas av Hodgkinson som konflikten mellan ”the 

one and the many” (Hodgkinson, 1996, s. 47). I grunden är problemet en fråga om hur 

man på bästa sätt kan förena organisationens nomotetiska och idiografiska strävanden 

och strukturer. Ur ett top-down perspektiv handlar konflikten om motsättningar mellan 

en singulär ledning och ett pluralt kollektiv av organisationsmedlemmar. Utifrån ett 

bottom-up perspektiv är problemet snarare att samordna mångfalden av individer i 

kollektivet. I ett mikroperspektiv handlar det centrala organisationsproblemet om 

medlemmarnas ofta konfliktfyllda relationer till hela eller delar av organisationen som 

helhet. Abrahamsson (2007) jämför med konflikten mellan administrativa och 

professionella värderingar, t.ex. i motsättningar mellan läkares krav och sjukhusledningars. 

Professionens önskan om ökade medel för att klara en så god vård som möjligt, bryts mot 

administrationens principbeslut om nedskärningar och sparkrav i verksamheten. Läkarna 

hänvisar till den flerhundraåriga traditionen av att sätta patienternas säkerhet i fokus, 
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medan administrationen styrs av mer kortsiktiga politiska och ekonomiska värderingar. 

Hodgkinson (1996) exemplifierar med befolkningsproblemen i u-länder, med traditionellt 

högt barnantal i familjer, vilket på sikt leder till en utarmning av landets resurser.  

 

I skolan kan det centrala organisationsproblemet förstås som det dialektiska samspelet 

mellan institutionella och organisationella värdebaser. Detta samspel innehåller konflikter 

av skilda slag; historiskt, traditionellt, pedagogiskt, politiskt och mellanmänskligt 

grundade. Berg uppmärksammar konfliktperspektivet, som centralt för en strukturalistiskt 

orienterad institutionsteori. Hodgkinson förklarar problemet ur ett bottom-up perspektiv.  

 

This in turn means that both the moral and the metaphysical dimensions are sources of 

action that cannot be eliminated from praxis and practical reason (…). The education of 

desire, the discipline of ego, thus becomes a leitmotif of administrative philosophy if not 

the central theme.   (Hodgkinson, 1996, s. 161) 

 

5.4.1 En modell för frågor om värden och värderingar 

 

Tabell 2:  Arfwedson och Berg kompletterad med Hodgkinson. 
 
 

Perspektiv 

fokuserar 

Forskare 

Makro Meso Mikro 

 

Arfwedson Nej Ja, skolor som 

arbetsplatser 

Ja, kodbärare 

Berg Ja, skolan som 

institution 

Ja, skolor som 

organisationer 

Nej 

 

Hodgkinson Ja, nivå 3,5 Ja, nivå 2,4 Ja, nivå 1 

 

Som framgår är tabell 1 från kapitel 4 här utbyggd med Hodgkinson, med utgångspunkt i 

att hans nivåmodell har en sådan vidd att den på ett sammanhängande sätt kan behandla 

såväl makro- som meso- och mikrofenomen. Hodgkinson skiljer sig från Arfwedson och 

Berg, genom nivåmodellens mer generella inriktning på frågor om värden och 

värderingar. De resonemang om skolkod, skolkultur och nomotetiska och idiografiska 

synsätt som förts i kapitel 4 och 5, sammanfattas i den utbyggda tabell 2 ovan. Slutsatsen 

är att Arfwedsons och Bergs perspektiv på skolkod respektive skolkultur är otillräckliga 

som analysinstrument, om ambitionen är att fånga in aspekter av skolkultur med sikte på 

skolans makro-, meso- och mikropolitiska nivå.  En grundläggande fråga är därför om det 
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är möjligt, att med inspiration från Hodgkinson, utveckla Bergs metod för kulturanalys så 

att den även inkluderar mikrofenomen.  

5.5  Sammanfattning 

Vilka motiv finns då att utveckla ett reanalysinstrument för kulturanalyser, med en sådan 

räckvidd? Svaret på denna fråga finns i kulturanalysmodellens användbarhet i det 

praktiska arbetet med skolutveckling. För att kulturanalysen ska kunna tillämpas som 

grund för skolutveckling, förutsätts att den ger en allsidig och överskådlig bild av de 

normer, vanor, traditioner m.m., som kännetecknar skolans vardagsarbete. Berg menar att 

det också förutsätter att de aktörer som har en mer dominerande roll och funktion ifråga 

om kulturens innehåll och form kan identifieras. Dessa är att betrakta som nyckelaktörer i 

skolutvecklingen. Om skolans informella makthavare inte stöder utvecklingsarbetet kan 

det bli svårt att genomföra. Här kommer kodbärarna på nytt in i bilden, menar Berg. 

Kulturanalysen bör heller inte avgränsas till att uppmärksamma organisationskulturerna i 

sig, utan sträva efter att identifiera vad som kan uttryckas som kulturens hörnstenar.   

 

Genom närmandet av Bergs makro- och mesoperspektiv och Arfwedsons meso- och 

mikroperspektiv, till Hodgkinsons nivåmodell, uppstår en möjlighet att betrakta de tre 

skilda perspektiven samtidigt. Jag kommer senare att utveckla detta resonemang. Som 

tidigare nämnts är det nya analysinstrumentet avsett för reanalyser av tidigare  

genomförda kulturanalyser. Mot denna bakgrund kommer jag i nästa kapitel att behandla 

och exemplifiera befintliga metoder för kulturanalys, som genomförts inom ramen för 

frirumsstrategin.   
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6. Kulturanalysen och frirumsteorins koppling till Hodgkinson 

6.1 Inledning 

Det flerstämmiga reanalysinstrumentets funktion bygger på genomförda kulturanalyser, av 

Berg (2003a) benämnda ”Kulturanalys 1” eller ”Kulturanalys 2”. För vidare genomgång 

av det flerstämmiga analysinstrumentet behandlar och exemplifierar jag i detta kapitel 

dessa båda metoder för kulturanalys. Därefter följer ett resonemang med syftet att 

sammanföra Hodgkinsons nivåmodell med den dilemmamodell Berg utvecklat som en 

bärande del av frirumsteorin. Denna sammankoppling ligger till grund för beskrivningen 

av det flerstämmiga reanalysinstrumentet, som följer i nästa kapitel.   

6.2 En teori för att förstå skolan och skolor 

Berg presenterar i boken ”Att förstå skolan” sin teori om skolan som statlig och 

samhällelig institution och om skolor som enskilda organisationer. Teorin har utvecklats 

ur den forskning som Berg varit engagerad i sedan mitten av 1970-talet och beskrivs som 

en samhällsvetenskapligt teoretiskt grundad begreppsapparat, syftande till ökad förståelse 

av skolans styrkällor. Begreppet styrkälla förklaras som ”den formella och informella 

styrning och ledning som sammantagna formar den komplexitet som är utmärkande för 

skolans verksamhet och skolors vardagsarbete” (Berg, 2003a, s. 21). Syftet med teorin 

uppges inte att i kausala begrepp förklara skolans sociala verklighet, utan att med teorin 

som analytiskt instrument göra skolans komplexitet mer synlig och greppbar. 

 

Annorlunda uttryckt är detta en fråga om dels att bena upp skolan och skolor i sina 

beståndsdelar, dels att studera och analysera dessa beståndsdelar i ett sammanhang som 

kännetecknas av att såväl struktur- som aktörsaspekter beaktas och behandlas i ett och 

samma sammanhang.   (Berg, 2003a, s. 21) 

 

Med vetenskapsteoretiska förtecken konstaterar Berg att frirumsteorin kan sägas uppfylla 

grundkraven ”för en deskriptiv teori, baserad på en metateoretisk mix av strukturalistisk 

institutionsteori och weberiansk organisationsteori” (a a s. 335). Med referens till Persson 

(1994) ställer han också frågan om inte frirumsteorins begreppsapparat snarare kan förstås 

som en skolsociologisk teori än som en renodlat pedagogisk. Berg har en ambition om att 

hans teori ska utgöra en förståelsegrund för djupare kunskap om skolans verksamhet och 

skolors vardagsarbete. Ambitionen utsträcks till att teorin ska kunna tillämpas som 

analysgrund i skolans vardagsarbete och som underlag och utgångspunkt för vardagsnära 

skolutveckling. För att den ökade kunskapen och förståelsen om skolans komplexitet ska 

bli användbar i arbetet att till elevers bästa utveckla skolan, fordras att de analyser som 

sådana utvecklingsarbeten vilar på utgår från det komplexa i skolans verksamhet och 

skolans arbete, och inte reduceras till avgränsade områden som ämnesdidaktik och 

mobbning. Teorin innehåller därför vissa normativa inslag i form av en redovisad strategi 
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för utveckling av skolor som organisationer, vilket kan leda till ett närmande mellan 

skolpraktik och skolforskning. Användningsområdet förväntas även kunna utvidgas till 

utveckling av andra institutioner med liknande styrkällor som skolan. 

 

Vad som här diskuteras är en ansats där forskaren och utvecklingsarbetaren innehar och 

bibehåller sina respektive roller (”kunskapssökaren” respektive ”praktikutvecklaren”), men 

att de trots detta kan bedriva forskningsarbete och utvecklingsarbete i gemensamma 

projekt.     (Berg, 2003a, s. 59) 

 

Ännu ett förväntat tillämpningsområde för frirumsteorin finns i studier av andra nationers 

skolinstitutioner. Förekomsten av ett institutionaliserat skolsystem i någon form innebär 

att enskilda skolor utgör organisationer där teorin kan anbringas. I förlängningen kan 

frirumsteorin ses som ett möjligt analysinstrument i komparativa skolinstitutionsanalyser 

av EU-nationernas utbildningssystem. Med frirumsteorin söker Berg lägga grunden för att 

studera och analysera skolan som institution och skolor som organisationer, utifrån ett 

kombinerat perspektiv av struktur- och aktörsfenomen. En teori av detta slag förväntas 

”vara användbar som analytiskt verktyg för studier av vad som faktiskt styr och påverkar 

den verksamhet/det arbete som bedrivs av skolan och skolor” (Berg, 2003a, s 30).  

6.2.1 Frirumsmodellen 

För att underlätta den praktiska användningen har teorin placerats i en strategi eller 

modell, försedd med en analysram för de skeenden som ska studeras. Modellen har sitt 

ursprung i Berg och Wallins (1982, 1983) forskning om skolan och dess utveckling i ett 

organisationsperspektiv. De faktiska skillnaderna mellan organisationer i skolor och 

företag gjorde det svårt att använda den traditionella organisationsteorin för analyser av 

skolans verksamhet. För att kunna se närmare på skolans organisation behövde man 

därför upprätta ”en egen organisationsteori” (Berg & Wallin, 1982, s. 8).  

 

Komplexa teorier, eller beskrivningar av en komplex omvärld, kan i en modell förenklas 

till ofullständiga avbildningar, som ger en ungefärlig uppfattning om vad ursprungsteorin 

förmedlar. Bergs grafiska framställning av frirumsmodellen är ett exempel på en stark 

förenkling av omvärlden, men med ursprungsteorins komponenter fortfarande i fokus. 

En viktig anledning till att konstruera en förenklad modell finns i nyttan av att kunna 

använda modellen som grund i fortsatta arbeten. Modellens pedagogiska uppdrag bör 

därför vara dess mest prioriterade funktion.  En modell kan beskrivas som ett redskap för 

att avgöra vilken information som är viktig och hur den ska samlas in och hanteras i 

studier av komplexa skeenden (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Modellens 

huvuduppgift är att åstadkomma bilder, som med så få faktorer som möjligt, kan ge en 

begriplig och tolkningsbar vy av den studerade verkligheten. Avsikten med förenklingen 

är att rensa bort i sammanhanget oväsentliga faktorer för att renodla den analytiska 
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strukturen i en situation. Casti (1997) menar att ett kriterium för en bra modell är att den 

klarar av att ge övertygande svar på de frågor vi ställer till den. Förutom att på ett enkelt 

sätt förklara ett skeende, ska den också kunna användas till trovärdiga förutsägelser om 

vad som kan hända i det totala systemet i en bestämd situation. Andra viktiga kriterier för 

en modell är enkelhet, tydlighet, opartiskhet och hanterbarhet. En modell kan också 

förstås som ett sätt att konstruera identitet för en bestämd teori. Identitetsskapandet är en 

meningsskapande process, utifrån ett eller flera bestämda kulturella attribut. Identiteter är 

källor till mening av och för aktörer i ett gemensamt skeende och de uppstår över tid 

genom att ”sociala aktörer internaliserar dem, och konstruerar sin mening kring denna 

internalisering” (Castells, 2000, s. 21).  

 

Enligt Castells är alla identiteter konstruerade – frågan är bara hur, från vad, av vem och 

för vad. Att kommunicera en identitet betyder inte bara en överföring av ett tidigare 

formulerat innehåll i en teori eller en modell. Det förhållningssätt som identiteten 

föreskriver ger mottagarna en ökad möjlighet att förstå budskapets innebörd genom att 

studera dess bärare och dra slutsatser utifrån detta. Teoriers och modellers skilda 

identiteter är sällan statiska, utan förändras och utvecklas med det fenomen eller skeende 

som tas upp till granskning (Hydén, 2003).  

 

Figur 2: Frirumsmodellen. Efter Berg,1995, 2003) 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berg (2003a) påminner om att frirumsmodellen inte gör anspråk på att gå till botten med 

skolutvecklingens problematik. Syftet med modellen är att tydliggöra de nyckelområden 

som aktörer i en skolutvecklingsprocess har att förhålla sig till och hantera. För att förstå 

abstrakta och svåröverskådliga skolkulturer krävs att dessa först görs till föremål för 

innehållsanalyser. 

 

Inre gränser; 
Förekommande 
skolkulturer i en enskild 
skola som organisation. 
Undersöks med kulturanalys. 

 

Frirum för skolors 
utveckling 
 

Yttre gränser; statliga 
och samhälleliga 
ramar. Undersöks med 
dokumentanalys 
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6.2.2 Kulturanalys som metod 

Att finna en metod som helt beskriver och förklarar skolkulturers komplexa innehåll och 

struktur är knappast möjligt. Analyser av skolkulturer bör därför inriktas på att inom 

ramen för ett givet perspektiv identifiera och beskriva väsentliga delar av skolors kulturer. 

För att hantera förväntade metodproblem vid studier av den inexakta och mångsidiga 

skolkulturen kan analysen avgränsas till lärarpersonalens rådande yrkesnormer.  Med det 

egentliga verkställighetsansvaret för den pedagogiska kärnverksamheten utgör lärarna 

skolans dominerande personalgrupp. Att kartlägga lärares yrkesnormer vid en skola 

betyder att väsentliga delar av skolkulturen som helhet kan synliggöras. I slutrapporten till 

SLAV 2-projektet (Berg, Groth, Nytell & Söderberg, 1999) beskrivs kulturanalys som 

metod schematiskt på följande sätt:  

 

Figur 3: Kulturanalys som metod ( Efter Berg, et al., 1999, s. 123) 
 

Rådata  Intervju och/eller brevdata 

 

Dimensioner  Horisontell kategorisering 

och kategorier Dimensionerna: 

 Samverkan 

 Planering 

 Förändring 

 

Vertikal kategorisering: Val av kategorier grundas på intervju- 

materialets specifika karaktär. 

 

Begrepp och modell Bedömning på nivån skolan som organisation av den dominerande  

  aktörsberedskapen i spännvidderna mellan individualism-samarbete, 

  nuorientering-framförhållning och rigiditet-flexibilitet. 

 

Bedömning på nivån skolan som institution av arten och graden av 

institutionell värdebas som aktörsberedskapen uttrycker. 

__________________________________________________________________________________________ 

Som vitala delar i kulturanalysen ingår dimensionerna samverkan, planering och 

förändring. Dessa härstammar från den amerikanske sociologen Dan Lorties (1975) 

empiriska studier av amerikanska lärares kåranda/yrkesnormer (ethos) under 1970-talet. I 

en klassisk studie redogjorde Lortie (1975) för tre karakteristika av lärares ethos eller 

yrkesnormer. Hos de undersökta lärarna fann Lortie en tydlig inriktning mot att man ville 
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sköta sig själva och ta dagen som den kom. I denna viljeyttring fanns ett inte helt 

problemfritt förhållningssätt till utveckling och förändring. Lortie beskrev lärarnas 

yrkesethos som kännetecknade av konservatism, nuorientering och individualism.  

 

För att överföra det värdesystem som kännetecknade amerikanska lärare på 1970-talet till 

svenska lärares yrkesnormer, formulerade SLAV2-forskarna tre begreppsliga motbilder av 

samarbete, framförhållning och flexibilitet. Bakgrunden till motbilderna fanns enligt 

forskarna i samhällets utbildningspolitiska intentioner Med Lorties ethosbegrepp som 

uttryck för lärares traditionella yrkesnormer, kunde motbilderna tolkas som uttryck för 

huvudmannens kvalifikationskrav. De motsatta begreppsparen placerades i kvalitativa 

skalor, med utrymme för skilda tolkningar av begreppens innebörd. Skalorna förväntades 

vara vägledande i arbetet med att kartlägga lärares yrkesnormer, i perspektivet av skolan 

som institution. 

  

Figur 4: Lärares kåranda i kvalitativa skalor ( Efter Berg,1995, s. 91) 

 

  Samverkansdimensionen 

 

Individualism                           Samarbete 

  Planeringsdimensionen 

      

Nuorientering                               Framförhållning 

  Förändringsdimensionen 

 

Rigiditet                           Flexibilitet 

 

 

För att ge kulturanalysen ett bredare användningsområde inriktar sig Berg i Kulturanalys 2 

på studier av andra aktörsgrupper i skolan än lärarna. Problemet att begreppsligt analysera 

en organisation med stora skillnader i yrkesnormer och aktörsberedskap förväntar han sig 

kunna hantera genom att studera skolkulturer i spännvidden av uniprofessionalism och 

multiprofessionalism. Kulturanalys 2 skiljer mellan den uniprofessionella organisationen, 

präglad av strikt arbetsdelning och skilda yrkesgrupper och den multiprofessionella 

organisationen, med långtgående arbetsintegrering mellan enskilda och grupper. Termen 

”profession” är latin och kännetecknar ett yrke med lång utbildning, fasta regler för vem 

som får utöva det och med ett slags monopolställning på arbetsmarknaden. Professionella 

organisationer har ofta en platt och decentraliserad struktur, med relativt stor frihet för 

den enskilde aktören att använda sin expertis. Samordning och kvalitetskontroll är förenat 

med den professionella utbildningen och ideologin (Bolman & Deal, 1997). 
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Figur 5: Kulturanalys 2  som metod ( Efter Berg, 2003a, s. 297) 

 

Rådata Brev- och/eller intervjudata. Även dokumentdata är fullt 

möjliga att använda. 

 

Dimensioner Utsagor som hänför sig till: 

 Personal, 

 arbetsorganisation, 

 elever/föräldrar, 

 personal-arbetsorganisation, 

 personal-elever/föräldrar, 

 arbetsorganisation-elever-föräldrar och 

 personal-arbetsorganisation-elever föräldrar 

 

Tolkning och analys Uni-multiprofessionalism  

  Differentierad-integrerad arbetsorganisation 

  Elever som åskådare-deltagare-medverkare 

 

Tolkningsbas Skolor som organisationer och skolan som institution 

_______________________________________________________________ 

 

Berg (2003a) påpekar att den multiprofessionella organisationen inte förändrar aktörernas 

professionella roller. Läraren vidareutvecklar sin pedagogiska yrkeskompetens men förstår 

sin verksamhet i perspektivet av gemensamma målsättningar för att uppfylla skolans 

uppdrag. En skolas arbetsorganisation är sammansatt av differentierade och integrerade 

delar. Den differentierade arbetsorganisationen hör samman med skolans professionella 

mix av specialister inom respektive verksamhet. I många skolor utgör arbetslaget den 

naturliga arenan för samarbetet inom och mellan olika personalgrupper.  

 

I den uniprofessionellt präglade kulturen kan arbetslagsarbetet beskrivas som ett 

administrativt samtal,  syftande till att skolans vardagsarbete ska fungera väl utifrån givna 

förutsättningar och ramar. Högberg beskriver det som ”more of the same” (Högberg, 

2005,s.36). Den multiprofessionella skolkulturen kännetecknas av det pedagogiska 

samtalet, med mer av argument, eftertanke och analys, än av gemensamma utbyten av 

erfarenheter från skolvardagen. Hur arbetslaget egentligen agerar i spänningsfältet av en 

uniprofessionell och en multiprofessionell skolkultur, är en empirisk fråga sammanfattad i 

nedanstående tabell.  
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Tabell 3: Arbetslag i olika skolkulturer. (Efter Berg 2003a, s. 251) 

  

  Arbetslag i en uniprofessionell    Arbetslag i en multiprofessionell 

  lärarkultur                                           organisationskultur  

 

   Lagets arbete fokuseras på administrativa   Laget diskuterar varandras undervisning/ 

   angelägenheter som schema, lokaler,   verksamhet i ljuset av ”hur”, ”vad” och 

   ekonomi etc. och möjligen också på  ”varför”. 

   elevvårdsfrågor 

 

   Undervisningsplanering sker individuellt  Gemensam pedagogisk, och på denna 

   och utanför arbetslagsarbetet.  grundad administrativ planering. 
 

 

Den begränsning till den uniprofessionella lärarkulturen som görs i Kulturanalys 1 kan ses 

som ett problem. Antagandet om att lärarkulturerna är att betrakta som representativa för 

en skolas kultur är ”visserligen ett plausibelt antagande, men i strikt bemärkelse är det 

problematiskt såtillvida att det inte kan föras i bevis” (Berg, 2003a, s. 318) . Kulturanalys 2 

förväntas hantera detta problem bättre, då bägge analysmodellerna kan användas på 

samma empiriska material och därmed komplettera varandra. Nedan ges exempel på 

genomförda kulturanalyser enligt grundmodellen (Kulturanalys 1), där Bergs invändningar 

ifråga om de analytiska basverktygens begränsade räckvidd implicit framgår.  

 

6.2.3 Kulturanalysens begränsade räckvidd 

I en SLAV2-rapport25 redovisar Lindberg (1996) en studie av tre skolors kulturer. 

Resultatet visar skolkulturer, präglade av samarbetsproblem, organisatoriska svagheter och 

ett ökat administrativt tryck till men för den professionella verksamheten. ”Lillskolan”, 

har en god beredskap för de förändringar som den målstyrda skolan förväntas leda till. 

Inom Lillskolan finns formella och informella grupper, med inbördes samarbete, men 

svårigheter att samarbeta över gränserna. Samarbetsproblemen förklaras av de yngre 

lärarna som en  generationsfråga, grundad i tjänsteår och den upplevda acceptansen av en 

nyligen genomförd organisationsförändring. De äldre lärarna menar att den pedagogiska 

verksamheten begränsats av en ökad administrativ arbetsbelastning och att närdemokratin 

inte utvecklats på det sätt man hade önskat. 

 

På ”Mellanskolan” tecknas en mer positiv bild av relationerna mellan olika yrkesgrupper 

men samarbetet är inte problemfritt. Aktörsberedskapen är god, men det finns en oro om 

försämring av den egna professionens status. Ett problem är de organisatoriska bristerna i 

såväl administrativa som pedagogiska delar av verksamheten. Personalen tvivlar också på 

                                                      
25

 Nytell (red) 1996. 
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att decentraliseringen ska bidra till skolans demokratisering,.”Storskolan” präglas av en 

stark vilja att prova nya verksamhetsformer, men också av en negativ inställning till den 

egna arbetsplatsen. Den ”nya” skolan med öppenhet mellan ämnesområden och mellan 

skolan och dess omvärld tycks för många lärare framstå som hotfull. Bristande samarbete 

mellan enskilda individer kan leda till problem i hela verksamheten. 

 

Ett problem med Storskolan är att jag, trots två påminnelser, endast fått svar från ca 60 % 

av lärarna (…)Då så gott som samtliga brev, såväl de ”positiva” som de ”negativa” talar 

om problem i samarbetet mellan individer finns det skäl att fundera över om inte oron för 

identifikation kan vara en viktig orsak. Det är dock viktigt att här inte dra alltför snabba 

slutsatser. Det skulle vara värdefullt att ägna en särskild studie åt just Storskolan och de 

interna frågor som uppenbarar sig i breven.  

(Lindberg,1996, s.55) 

 

Lindberg konstaterar att den målinriktade skolan ställer krav på en förnyad pedagogik, för 

att nå de uppsatta målen. De ekonomiska förutsättningarna tycks fortfarande ha en stark 

inverkan på aktörernas engagemang och vilja till förändring. Kravet på anpassning och 

förnyelse leder till oro hos lärare med lång erfarenhet av yrket. Samtliga aktörer behöver 

ökad kunskap om decentraliseringens möjligheter till delaktighet i makt och ansvar över 

verksamheten i ett helhetsperspektiv. Som en övergripande slutsats framhåller Lindberg 

betydelsen av att alla aktörer i en organisation verkligen är förberedda på och införstådda 

med de möjliga verkningana av de förändringar som rör den egna arbetsplatsen. Ett 

framgångsrikt förändringsarbete kännetecknas av ett arbetsklimat där alla upplever sig 

delaktiga och kan ges möjlighet att påverka förändringens innehåll och form. 

 

Söderberg (1996)26 sammanfattar en studie med syftet att bedöma fem landstingsskolors 

aktörsberedskap. Till denna bedömning gjordes också en kartläggning av de aktuella 

skolornas organisationskulturer. Ännu ett syfte var att se närmare på den informella 

styrning som bestäms av skolans kultur. Studien visar att aktörsberedskapen varierar inom 

och mellan skolorna, men generellt kan anses mindre väl utvecklad. Personalen har en 

medvetenhet om att man befinner sig i en oundviklig förändringsprocess, skapad av 

läroplansreformeringen, skolans kommunalisering och förändrade styrning. Söderberg 

menar att dessa förändringar inte kan räknas till de ”naturliga” variationer som orsakas av 

samhällets ekonomiska, sociala, politiska och tekniska utveckling.27  

 

De fem landstingsskolorna har en tradition av samarbets- och samverkansanda, uppbyggd 

av lärarlagsarbete och försöksverksamhet. Trots insikten om reformernas nödvändighet 

har man svårt att finna en organisatorisk plattform för att utveckla skolans vardagsarbete. 

Skolornas ledning utsätts för ett korstryck av huvudmannens krav och personalens ofta 
                                                      
26

 Se vidare Nytell (red) 1996. 
27

 Jfr Dalin 1994. 
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motstridiga förväntningar. Flertalet lärare beskriver planeringsarbetet som besvärligt, 

utifrån de ändrade förutsättningarna. Den planering som görs är främst inriktad på det 

egna arbetet och i mindre utsträckning på samplanering med kollegor om t.ex. lokala 

kursplaner och betygskriterier. Tiden uppfattas som alltför begränsad och svår att utnyttja 

på ett effektivt sätt. Gymnasiereformen betraktas som en positiv förnyelse av skolan, men 

kravet på omfattande förändringar, i ett alltför begränsat tidsperspektiv, har fått många att 

uppleva förändringsarbetet som ett hot. Utvecklingsarbetet har därmed försvårats. I en 

diskussion om kulturanalysens resultat noterar Söderberg att utsagorna om rektors- och 

skolledningsfunktionen varit oväntat frekventa. Som en följd härav formuleras två frågor 

med fokus på skolans ledning. 

  

Har skolledare den kompetens som erfordras utifrån läroplan och kommunala 

förväntningar på en effektiv ledning? Är det starka intresset för/reaktionen mot 

rektor/ledningsfunktionen en följd av att rektor givits en ny roll, som förändrar/kan 

förändra rollfördelningen mellan rektor och lärare?  

(Söderberg 1996, s. 173) 

 

Frågorna leder till ett resonemang om, och i så fall på vilket sätt, rektor medvetet försökt 

att utveckla sitt arbete i riktning mot lärares undervisning. Kulturanalysens begränsande 

ramar uppges emellertid förhindra en fortsatt fördjupning inom detta problemområde. 

Det insamlade materialet ger upphov till fler frågor om skolans ledningsfunktion, vilka 

Söderberg ser som angelägna att besvara i SLAV 2-projektets fortsatta arbete.  

 

Jag vill mena att också SLAV 2-projektet måste ägna ledningsfunktionen sin 

uppmärksamhet. Mina studier gör det angeläget att fråga om inte de förändrade skolledar- 

och lärarrollerna redan nu påverkar/ at arbetsklimatet och skolkulturen. Därigenom 

påverkas också aktörsberedskapen för att implementera läroplansreformen i enlighet med 

statsmaktens intentioner.  

(Söderberg, 1996, s. 173) 

 

Brettell och Liljegren (2001) redovisar en studie om implementering av arbetslag, med 

syftet  att följa och beskriva genomförandeprocessen på två gymnasieskolor. Projektet 

utgår från ett socialpsykologiskt perspektiv, med utgångspunkt i teorier och begrepp som 

roller, normer, kommunikation, grupprocesser, arbetsorganisation, ledning och ledarskap. 

Den socialpsykologiska ansatsen kompletteras av ett konfliktperspektiv, där 

mikropolitiska faktorer och skolans kultur utgör centrala kategorier för beskrivning. Det 

mikropolitiska perspektivet är inriktat på betydelsen av maktkamper, intressen, 

rangordning och konflikter, som begrepp för att förstå sociala processer. Med lärarrollen 

och dess yrkesnormer som bärande inslag i skolkulturen bedömer forskarna att Bergs 

begreppsapparat är kompatibel med studiens socialpsykologiska referensram och därmed 

tillämplig som analysinstrument. 
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Skillnaden mellan frirumsmodellen och den socialpsykologiska ansats som Brettell och 

Liljegren använder, består framförallt av olikheter i valet av fokus. Där Berg jämför de 

institutionella värdebaser som uttrycks i olika styrdokument med innehållet i den lokala 

skolans kultur, uppmärksammar Brettell och Liljegren förändringsarbetets konsekvenser 

bland relationer av grupper och individer på en mikropolitisk nivå. Genom att Bergs teori 

och modell redovisar förhållanden på andra och mer övergripande nivåer, ser forskarna 

en möjlighet att sätta in sina resultat och slutsatser i en större och vidare kontext för att 

uppnå en djupare strukturell förståelse av sin resultatbild.  

 

Våra data och slutsatser baserade på en socialpsykologisk teoribas kan kasta ljus över det 

lokala norm- och värdesystemets betydelse för den lokala skolans styrning och utveckling 

(meso-nivån) och vilka enligt bl.a. Berg (1999) utgör grunden i begreppet skolkultur.  

( Brettell & Liljegren, 2001, s. 18) 

 

Den sammanfattande resultatbilden visar på flera likheter mellan de undersökta skolorna. 

Det samarbete i program- och arbetslag som planerats, har på ingen av skolorna lyckats så 

bra som man hade hoppats. En positiv effekt av lagarbetet kunde märkas i en allmänt 

fördjupad helhetssyn på skola, undervisning och elevers lärande, vilket förbättrat 

kontakterna mellan olika ämnesföreträdare. De ökade kontakterna mellan lärare och 

samsynen på den enskilda skolans relation till den mer övergripande bilden av skolan som 

institution, innebär sannolikt ”att en i Bergs mening allt mer utvidgad lärarroll växer fram 

på de båda skolorna” (Brettell & Liljegren, 2001, s. 40).   

 

Det empiriska resultatet av undersökningen visar att skolkulturen på båda skolorna, på 

den mikropolitiska nivån, inrymde en värdegrund som förväntades kunna stödja och 

underlätta ett vidare personalsamarbete. Skolkulturen antogs också kunna balansera 

motverkande krafter inom och mellan ämnen, kunskapsområden, sektorer och program. 

Forskarna drar slutsatsen att det inom några år kan finnas rimliga förutsättningar att skapa 

en arbetsorganisation, präglad av ett produktivt övergripande samarbete mellan enskilda 

skolaktörer och grupper till såväl elevers som lärares bästa. Den historiska kulturen och de 

dominerande traditionerna och värderingarna på varje skola antas även i fortsättningen ha 

en central roll i hur förändringar tas emot och implementeras i verksamheten.  

 

I en jämförande fallstudie i tre skolor, ger Berg, Holmdahl & Jacobsson (2008) exempel 

på svårigheter som kan uppstå i arbetet med kulturanalyser enligt frirumsmodellen. Som 

exempel har jag valt att beskriva en av de tre undersökta skolorna och de erfarenheter 

som studien gav om kulturanalysens tillämpbarhet i skolutvecklingsprocesser. 

 

Strandvide skolområde är beläget i en bygd som utvecklats från ett traditionellt agrar-

samhälle till ett utpräglat pendlarsamhälle. Skolområdet innefattar en 1-9 skola med två 
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fritidshem, en 1-5 skola av byskolekaraktär med fritidshem, samt tre förskolor. 

Skolledningen består av en pedagogiskt ansvarig rektor och fyra biträdande rektorer, med 

varierande grad av administrativa uppgifter. Efter en period av motsättningar mellan olika 

personalgrupper och ett utbrett missnöje med skolans ledning, valde den kommunala 

skolförvaltningen och skolans rektor att satsa på ett utvecklingsarbete enligt 

frirumsmodellen. Grundskolan och en av de tre förskolorna inbjöds till en kulturanalys, 

med brevmetoden som metod för datainsamling. En utvecklingsgrupp utsågs bland 

personalen och en extern handledare knöts till gruppen för utbildning och handledning. I 

det inledande skedet medverkade utvecklingsgruppen i nätverksträffar och konferenser, 

med fokus på skolutveckling och frirumsmodellen. Kulturanalysens resultat fokuserade 

bl.a. på bristande kommunikation inom och mellan olika delar av verksamheten.  

 

I en utvärdering av kulturanalysarbetet framfördes kritik mot det sätt som analysen hade 

genomförts. Personalen hade svårt att ta till sig det resultat som gruppen redovisat. Flera 

ansåg att analysarbetet präglats av godtycke och förutbestämda meningar om det fortsatta 

utvecklingsarbetet. Den praktiska hanteringen av brevens innehåll var en etiskt laddad 

fråga och skolans behov av kulturanalysen framstod som oklart. Utvecklingsarbetets 

förankring på den politiska nivån och i skolförvaltningen saknade motsvarighet bland 

skolområdets personal, något som kulturanalysen inte uppmärksammat. Misstron mot 

utvecklingsgruppen och frirumsmodellen växte och kritiken utvidgades med synpunkter 

på att utvecklingsgruppens arbete tog för mycket tid från det ordinarie vardagsarbetet. I 

efterhand gjorde gruppens medlemmar den självkritiska bedömningen att man gått in i 

arbetet med en alltför hög ambitionsnivå, vilken var svår att förverkliga. Under det första 

året präglades utvecklingsgruppen även av osäkerhet om tolkningen av frirumsmodellen. 

Det tidskrävande analysarbetet minskade kulturanalysens legitimitet som grund för ett 

kommande utvecklingsarbete. Såväl utvecklingsgruppens medlemmar, som skolans övriga 

personal, saknade en klar bild av vad analysarbetet egentligen innebar.  

 

Ett utvecklingsarbete ska med utgångspunkt i frirumsstrategin betraktas som en 

verksamhet integrerad i vardagsarbetet. En sådan process kan definieras som ett socialt och 

kulturellt skeende över längre eller kortare tid utan tydlig början eller slut. Om de materiella 

villkoren är otydliga eller om det råder oklarhet om vad som kan anses vara en rimlig 

insats, som i det aktuella fallet, kan detta självfallet komma att påverka processen. 

(Berg et al., 2008, s. 10) 

 

Under det andra året tillfördes utvecklingsgruppen nya medlemmar från skolledningen, 

skolförvaltningen och andra personalgrupper. Avsikten med gruppens breddning var att 

underlätta för kortare informations- och beslutsvägar i det fortsatta utvecklingsarbetet. 

Samtidigt aktualiserades en planerad ombyggnad av grundskolan. Utvecklingsgruppen 

framstod som ineffektiv och osynlig, vilket fick många att ifrågasätta dess sammansättning 
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och mandat. En tydlig klyfta hade uppstått mellan frirumsmodellen som arbetsmodell och 

skolans ordinarie vardagsarbete. Efter ytterligare en ombildning av utvecklingsgruppen, 

inleddes det tredje året med ett växande engagemang inom gruppen och positiva 

reaktioner från personalen. Misstron fanns dock kvar under ytan och sambandet mellan 

kulturanalysen och det fortsatta utvecklingsarbetet var inte självklar. Implementeringen av 

det gemensamt beslutade utvecklingsprogrammet förde till protester från lärare som 

upplevde sig ha blivit kränkta och tillrättavisade. Flera medlemmar lämnade gruppen och 

arbetet saktade in, trots uppmaningar från flera håll (skolledarna, elevhälsan, elevrådet) 

om att ta upp det på nytt. I början av det fjärde året konstaterade skolans ledning och 

personal, i samråd med projektets vetenskapliga ledare, att kulturanalysen inte varit 

tillräckligt förankrad hos skolans aktörer. Skolverksamhetens behov och önskemål hade 

ersatts av abstrakta visioner, med mål som var omöjliga att utvärdera. Efter ytterligare 

något återupplivningsförsök lades grundskolans frirumsbaserade utvecklingsarbete på 

hyllan. I projektets slutrapport ges möjliga orsaker till vad som hände; Oklara 

uppfattningar om analysresultatet som en beskrivning av faktiska förhållanden eller som 

en utgångspunkt för ett utvecklingsarbete. En abstrakt och visionär skolutvecklingsretorik 

med begränsad koppling till skolans vardagsarbete. Uppfordrande budskap från 

skolledare, handledare och utvecklingsgruppen, i direkt  motsättning  till frirumsstrategins 

uttalade underifrånperspektiv (bottom-up) (Berg et al., 2008.) 

 

Exemplet från Strandvide skolområde visar på behovet av djupare kunskap om likheter 

och skillnader mellan top-down och bottom-up förankrade strategier för skolutveckling. 

De språkliga koderna för kommunikation av frirumsmodellens teori och kulturanalysens 

resultat är ett viktigt område. Andra frågor är hur man i en kulturanalys ska förhålla sig till 

hierarkiska nivåer i organisationen och på vilket sätt skolutvecklingsarbetet kan anpassas 

till den undervisning och de processer av lärande som utgör skolors kärnverksamhet.  

 

Vilka väljer, utses eller tvingas att delta i skolutvecklingsarbetet? Är det de som redan gör 

”lite för mycket”? Hur bemöts eller uppfattas i så fall detta ”engagemang” av övriga? I 

vilken mån handlar detta engagemang i så fall om att härbärgera framgång, 

tillkortakommanden, ambitioner eller motstånd i samband med skolutveckling.  

(Berg et al., s. 15) 

 

6.3 Kritiken mot frirumsteorin  

Som framgått av de exempel från kulturanalyser och skolutvecklingsprojekt som visats 

kan frirumsteorins praktiska tillämpning på olika sätt ifrågasättas. Berg säger i förordet till 

sin bok ”Att förstå skolan” att hans teori utgör ett analytiskt instrument, för att ”öka 

förståelsen av den komplexitet som utmärker skolan som institution och skolor som 

organisationer”(Berg, 2003a, s. 11). Teorins användbarhet ligger i dess förmåga att göra 
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skolans/skolors komplexitet mer gripbar, i ett perspektiv av kombinerade struktur- och 

aktörsfenomen. För att åskådliggöra teorin använder sig Berg av frirumsmodellen, som 

uppmärksammar olika aspekter på skolan och skolor. 

 

Frirumsteorin, så som den i dess mer utvecklade form framställs i den nämnda boken, 

utsätts för omfattande kritik av Karlsen och Persson (2004).28 Samhällsanalysen ses som 

otidsenlig i relation till aktuell sociologisk och samhällsvetenskaplig teori. Diskussionen 

om det sen- eller postmoderna samhället och dess betydelse för samhällsutvecklingen 

saknas, vilket kan tolkas som att Bergs teoretiska begreppsapparat är immun mot 

samhällsförändring. De faktiska styrningsreformer och internationella impulser som 

påverkat styrningen och styrningslogiken av och i skolan uppmärksammas inte tillräckligt. 

Frirummet, som en differens mellan skolans yttre och inre gränser, kan inte bestämmas 

empiriskt. Det beskrivs som ett allvarligt problem, då Bergs strategi för skolutveckling 

ytterst vilar på att det faktiskt existerar ett frirum. Nu begränsas frirummet till ett retoriskt 

postulat i den politiska debatten om decentralisering och frigörelse på institutions- och 

organisationsplanet.  

 

Bergs styrningsteori avgränsas till den nationella och institutionella nivån och framstår 

som opåverkad av centrala kontextuella förändringar. Teorin har inte heller påverkats av 

styrningspolitiska ändringar, som NPM (New Public Management), målstyrning och 

internationalisering och  framstår därför som tidlös och avkontextualiserad. Som exempel 

nämns huvudmannabegreppet, vilket ses som föråldrat och problematiskt  genom att det 

mer associerar till personifierad makt än till institutionsmakt.  

 

Berg29 menar att kritiken i högre grad borde fokuserats på konkreta problem i det aktuella 

arbetet och hur dessa skulle kunna hanterats med andra referensramar. Karlsen och 

Persson inriktar sig på resonemangen om skolan som institution och negligerar den del 

där den egentliga teorin presenteras. Man tar upp de metateoretiska och normativa 

delarna av teorin men bortser från den deskriptiva delen. ”Metaforiskt kan detta liknas vid 

att Karlsen och Persson inskränker sitt intresse till ”uppmarschen” och ”ställningarnas 

intagande”, men förbigår själva ”slaget” (Berg, 2004, s. 309). Teorin som analysinstrument 

blandas samman med teorin som bas. Att benämna föreställningen om existerande frirum 

som postulat är missvisande och felaktigt, då teorin inte utesluter empiriska utfall som 

visar på ett obefintligt frirum.    

 

Med utgångspunkt i ett praktiknära perspektiv (Wallentin, 2005)30 ses frirumsmodellen 

som ett stöd för lärare och skolledare som i större utsträckning vill använda sig av skolans 

                                                      
28

 Recension av Gunnar Bergs doktorsavhandling i sociologi. Pedagogisk Forskning i Sverige 2004 nr 3. 
29

 Kommentarer till Karlsen & Perssons recension. Pedagogisk Forskning i Sverige 2004 nr 4. 
30

 Pedagogiska Magasinet 2/05. Lärarförbundets tidskrift för utbildning, forskning och debatt. 
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befintliga handlingsutrymmet. Modellens mer beskrivande än förklarande uppbyggnad 

försämrar möjligheten att använda den som utgångspunkt för en mer generell teori om 

skolans styrning och ledning. Användningsområdet begränsas därför till områden av 

konkret skolutveckling. 

 

Berg (2003a) instämmer i att frirumsteorin i allmän mening kan karakteriseras som en 

deskriptiv teori, utan anspråk på att utgöra ett instrument med vars hjälp skolan kan 

förklaras. Ambitionen är att underlätta förståelsen av vad som i vid bemärkelse styr skolan 

och skolor som organisation och som institutioner. Teorin består av en begreppsapparat, 

med föresatsen att relationerna mellan begreppen ska vara tillräckligt klarlagda och 

sammanfogade i ett konsistent och sammanhängande system. Det ”tillräckliga” består i att 

relevanta struktur- och aktörsfenomen finns i ett system där skolor som enskilda 

organisationer kan studeras på sina egna villkor, men också i statliga och samhälleliga 

”institutionella” sammanhang. Teorin är inte bara en abstrakt begreppsapparat, utan 

innehåller en arsenal av metoder som är utvecklade och utformade för denna teori. 

 

Wallentins invändningar kan tolkas som att frirumsmodellen, ur ett praktikerperspektiv, 

inte uppfyller kriterierna för en bra modell, i fråga om enkelhet och tydlighet. Kanske kan 

den bristande tilltron till frirumsmodellen, som ett praktiskt analysinstrument för det 

dagliga arbetet i skolan, ses som exempel på otillräcklig kompatibilitet mellan lärarens och 

forskarens skilda utsiktspunkter i studier av skolans dagliga arbete. Där forskaren ser en 

möjlighet ”att lyfta fram skolans samlade komplexitet, peka på orsaker och från denna 

grund diskutera skolans verksamhet och skolors arbete och möjliga utveckling” (Berg, 

2003a, s. 23) upplever praktikern att frirumsmodellen, med sitt teoretiskt grundade 

innehåll, avlägsnat sig för långt ifrån den ursprungliga enkelheten och tillämpbarheten. 

 

Som jag minns det var det en enkel modell med två cirklar. En stor cirkel representerade 

vad som var tillåtet, vad lärarna kunde göra utan att begå tjänstefel. En liten cirkel visade 

vad lärarna de facto tillät sig. Utrymmet mellan den vida och den snäva cirkeln var 

frirummet. Härligt, det fanns alltså ett utrymme för att ta ut svängarna, att bryta med det 

traditionella mönstret med genomgång- läxa-förhör.  

( Wallentin, 2005, s. 96) 

 

Wallentin har förståelse för att Berg, med en bakgrund som pedagogisk forskare sedan 

1970-talet och en mängd kontakter med lärare och skolledare, på goda grunder kan uttala 

sig om skolans komplexitet som samhällsinstitution och i vardagsarbetet. Komplexiteten 

är en följd av skolans skiftande uppdrag, med ofta oförenliga målformuleringar och 

verksamhetskrav. Läraren känner respekt för forskarens omfattande empiriska arbete och 

för hans ambition att skapa en teori som syftar till att göra denna komplexitet mer 

greppbar och synbar. Den bristande tilltron till frirumsmodellen grundas inte på 
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invändningar mot forskarens legitimitet, utan som en reaktion på lärarens uteblivna 

förväntningar om en frirumsmodell med betoning på enkelhet, tydlighet, opartiskhet och 

hanterlighet. Modellen har över tid förändrats till ”Bergs storstilade teoribygge” och 

framstår endast i vissa delar som tillräckligt klargörande och användbar . 

 

I en bokrecension31 framför Gustavsson att begrepp som skolkultur närmast har blivit på 

modet och skapat ett nytt arbetsfält för konsulter. Med frirumsmodellen erbjuder Berg en 

arbetskrävande metod för att analysera skolans vardagsarbete. I likhet med Wallentin ser 

Gustavsson begränsningar i frirumsmodellens praktiska användbarhet. Att föreslå 

utvecklingsområden utifrån resultatet av gjorda kultur- och dokumentanalyser räcker inte. 

”Hur blir det till exempel med elevperspektivet?  Brukarundersökningar gjorda för att 

fastställa upplevd måluppfyllelse bör vara andra självklara instrument i ett kontinuerligt 

självutvärderingsarbete” (Gustavsson, 2004, s. 23). Gustavsson är dock positiv till att Berg 

förklarar och förtydligar en rad begrepp, viktiga för att förstå skolans dubbla identitet, 

som organisation och som institution. ”Författaren återkommer ofta och med olika 

vinklingar, i texter och figurer, till betydelsen av denna grundläggande förutsättning för att 

förstå skolan” (ibid.).  

 

Berg vidhåller att frirumsteorin bör betecknas som ett analytiskt verktyg med förväntad 

användbarhet att öka förståelsen av skolans och skolors komplexitet. Både Wallentin och 

Gustavsson ser begränsningar i analysverktygets praktiska användbarhet. Beskrivningarna 

av skolkulturen blir inte den förklaringsmodell som efterfrågas för att kunna identifiera 

och förklara den bakomliggande frirumsteorin.  

 

Den kritik som riktas mot frirumsteorin och frirumsmodellen av forskare och praktiker är 

inte entydig. Där forskarnas kritik fokuseras på en avgränsad samhällssyn och en alltför 

otidsenlig begreppsapparat, efterlyser lärarna en ökad användbarhet för modellen som 

underlag för skolutveckling. Berg uttrycker en ambition om att hans teori ska länka 

samman strukturs- och aktörsaspekter i en gemensam referensram, vilket öppnar för 

breda forskningsprojekt och lagarbete. Frirumsstrategin förväntas leda till ett närmande av 

skolpraktik, skolforskare och skolforskning, trots det existerande spänningsfältet mellan 

dessa världar. Till sitt principiella innehåll antas den också kunna tillämpas på andra 

institutioner. med liknande styrkällor som skolan.  

 

Kritikens skiftande fokus belyser de olika utgångspunkterna för skolforskning och skolans 

vardagsarbete och tydliggör problemet med att i en gemensam modell samtidigt tillgodose 

olika parters behov. Mötet mellan forskare och praktiker bör, som tidigare diskuterats, 

kännetecknas av en ömsesidig respekt för varandras yrkesroller. Den beskrivna strategin 
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 Skolledaren 2004/4. 
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för skolutveckling utgör en möjlig mötesplats för det pedagogiska samtalet mellan 

skolutvecklare och skolforskare.  

 

Som framgått kan det pedagogiska samtalet i en mening beskrivas som en strategi som 

medger förutsättningar för att kunskapsbildningen inte primärt handlar om 

personlighetsutveckling, utan snarare om att erfarenheter sätts in i ett vidare vetenskapligt, 

intellektuellt och praktiskt sammanhang.  

( Berg, 2003a, s. 225)   

För att förenkla den komplexa och mångtydiga bilden av ett skeende kan vi försöka att 

skapa en modell av den. Modellens syfte är att på ett snabbt och enkelt sätt beskriva vad 

som finns i den ur- sprungliga bilden och vilka sammanhang som råder där. Förenklingen 

betyder att modellen inriktas på att visa en helhet, snarare än att fokusera på enskilda 

detaljer. Casti (1997) menar att ett oeftergivligt krav på en bra modell är att den klarar av 

att ge övertygande svar på de frågor vi ställer till den. Karlsen & Persson (2004) ställer en 

rad frågor om betydelsen av kontextuella förändringar i skolans närmiljö och om ändrade 

styrningsformer, som man inte upplever sig få något svar på. Gustavsson (2004) efterlyser 

elevperspektivets inverkan, medan Wallentin (2005) menar att frirumsmodellen förlorat 

sin ursprungliga enkelhet. Karlsen och Persson (2004) ser modellens enkelhet som en 

medveten undervärdering av viktiga samhällsfaktorer som makt, motsättningar och den 

offentliga styrningens förändring.  

 

I en studie av ett skolutvecklingsprojekt i en gymnasieskola beskriver Schantz Lundgren 

frirumsmodellen som alltför generell för att ge några egentliga ledtrådar till hur projektet 

skulle kunna genomföras. Genom att fokusera på väsentliga delar av en skolas kultur, 

förväntas kulturanalysen ge en bild av skolans mottaglighet för skolutveckling, i termer av 

utvidgad eller avgränsad professionalism. Den undersökta gymnasieskolan innehöll en 

kultur av avgränsad professionalism, där ”personalen inte samverkade särskilt mycket, att 

de främst planerade i det korta perspektivet och att många var skeptiska till de 

förändringar som förespråkades i Lpf 94” (Schantz Lundgren, 2008, s. 84). En kultur av 

detta slag är svår att förändra, då frirumsmodellen saknar konkreta verktyg för hur en 

skola kan utvecklas. Kulturanalysens dimensioner av samverkan, planering och förändring 

har också begränsad koppling till på vilket sätt analysresultatet skulle kunna användas i ett 

konkret utvecklingsprogram.  

 

Frågan kan även ställas om de tre kategorierna samverkan, planering och förändring är 

tillräckliga för att de ens i tillräcklig omfattning kan, som Berg (1995:10) skriver, ”fokusera 

väsentliga delar av en skolas kultur.”  

(Schantz Lundgren, 2008, s. 84)  
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Frirumsmodellens tillämpbarhet för skolutveckling ifrågasätts även av Ciasnocha (2005).32 

Skolutveckling liknas ofta vid förbättring, men innebär också förändring, eller i värsta fall 

förändring, med försämring som enda resultat. Bergs grundsyn på skolutveckling beskrivs 

som en professionell angelägenhet, där politiker bör hålla sig utanför. Eftersom skolor är 

olika behövs inga nationella åtgärder, om t.ex. svenska elevers matematikkunskaper är 

otillräckliga, utan man kan överlåta till varje skola att ta itu med det som för tillfället känns 

angeläget. Berg uttrycker att politikens uppgift är att sätta samman de yttre ramarna av 

lagar och föreskrifter och inte att gå in i frirummet, det handlingsutrymme som skapas 

mellan dessa ramar och en skolas villkor. Att upptäcka och erövra frirummet kan bara 

göras lokalt, då den enskilda skolans möjlighet till utvecklingsarbete finns just på den 

lokala nivån. Det rör sig om en mödosam process, som inleds med en analys av 

skolkulturen och fortsätter med upprättandet och implementeringen av ett 

utvecklingsprogram. Ciasnocha (2005) ser Bergs metod för skolutveckling som både lång 

och långsam och tvivlar på att enskilda skolor eller skolområden har råd att tillbringa tre 

år eller mer i en osäker utvecklingscykel. Den långsamma takten i förändringsarbetet kan 

leda till utropet ”Skolutvecklingen står mig upp i halsen!”   

 

Att synliggöra och öppet diskutera skolans tidigare dolda styrkällor av kåranda och kultur 

kan leda till känsliga och upprivande processer (Berg,1995). Frirumsmodellen saknar 

egentliga verktyg för att hantera den frustration som kan uppstå. Med sitt fokus på 

organisations- och institutionsnivån kan frirumsmodellen inte heller användas till 

handledning av enskilda lärare i vardagsarbetet. Det kan därför vara svårt att se hur 

frirumsmodellen bidrar till ”att en utveckling sker på pedagogikens villkor, till elevers och 

personalens bästa” (Schantz Lundgren, 2008, s. 222). En förklaring är att frirumsmodellen 

utvecklades när skolan ännu var regelstyrd och aktörerna själva måste uppmärksamma ett 

eventuellt frirum. I den målstyrda skolan har frirummet, inom vissa ramar, gjorts mer 

tillgängligt och behöver kanske inte längre upptäckas och erövras. Med ändrade 

förutsättningar för lärares och skolledares vardagsarbete är frirumsmodellen sannolikt 

mogen för en översyn. Denna avhandling kan förstås som en del av detta arbete. 

6.4. Dilemman som mötesplatser 

I slutrapporten till SLAV 2-projektet (Berg et al., 1999) används frirumsmodellen som 

analysram för att beskriva och analysera skolans relativa systemskifte under det senaste 

decenniet. Forskarna menar att det existerar en innehållslig relation mellan skolan som 

institution, d.v.s. en inrättning grundad på intressegruppsbaserade värdebaser och skolan 

som organisation, med uppgift att utföra konkreta handlingar. Om institutionen ska 

uppnå legitimitet såväl internt som externt, fordras att den kan påverka verkställigheten av 

beslut, med utgångspunkt i dessa värdebaser. Avvägningen mellan det organisationella, 

                                                      
32

 I en rapport från Nordiska Skolledarkongressen 8-9 mars 2005 i Göteborg. 
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respektive institutionella inflytandet över verksamheten, är avhängigt den verkställande 

enhetens möjlighet och förmåga att balansera önskemål och krav från skolans olika nivåer 

med det omgivande samhällets förväntningar. Berg skiljer mellan styrning och ledning av 

skolan och i skolor. Styrning betraktas som ett innehållsbegrepp, ”en påverkan som till sitt 

innehåll ger indikationer om vad som uttalat eller outtalat avses att åstadkommas, men 

inte nödvändigtvis hur detta ska ske” (Berg, 2003b, s.26). Ledning handlar om att 

organisera och genomföra ett faktiskt arbete. På den skolinstitutionella nivån kan 

styrningen av skolan vara explicit, ”ett åliggande som uttrycker en förpliktelse och ett till 

denna förpliktelse kopplat ansvar för någon eller några att genomföra eller verkställa ett 

eller flera uppdrag” (ibid.). Den kan också vara implicit, dvs. en styrning i skolan med 

informella uppdrag eller latenta utbildningsfunktioner som reproduktion, sortering, 

kvalificering och förvaring. 

 

I varje möte mellan skolan och skolor som organisation och institution uppstår ett 

spänningsfält mellan förvaltning, profession och tradition, av Berg beskrivet som ett 

dilemma. Med begreppet dilemma vill Berg visa att studier av skolans uppdrag och skolans 

arbete inte kan begränsas till enskilda delar av verksamheten. För att förstå den 

symbiotiska uppbyggnad som kännetecknar skolan  måste alla delar av skolverksamheten 

belysas närmare. Varje dilemma eller mötesplats kan, relaterat till resonemang om top-

down och bottom-up, tolkas som ett resultat av skolans decentralisering och målstyrning, 

där gränserna mellan styrande och styrda inte längre är självklara. Att i en pågående 

förändring fortsätta att producera regler, taktiska planer och standardförfaranden, top-

down, begränsar aktörernas handlingsfrihet. Det kan också leda till förutsägbarhet likhet 

mellan den nya och den gamla organisationen. Den mobiliserade aktörsberedskapen kan 

lösas upp och möjligheten till en faktisk förändring minskar. En alltför betonad lokal 

frihet kan, å andra sidan, orsaka att enskilda aktörer och grupper känner sig isolerade och 

saknar det stöd man behöver för att fullgöra sitt uppdrag. Om strukturen är för löst 

markerad går människor sina egna vägar och det naturliga samarbetet med andra minskar. 

Alltför strama eller täta strukturer riskerar å andra sidan att förkväva enskilda individers 

flexibilitet och kreativitet (Argyris 1971; Bolman & Deal, 1997; Hodgkinson, 1978). 

 

I en kulturanalys i en norsk gymnasieskola uppmärksammar Sträng (2010) problemet med 

bristande balans mellan den pedagogiska verksamheten och skolans strävan att förvalta 

och utveckla sin historiska tradition och förankring i omvärlden. Arbetsklimatet beskrivs i 

analysen som gott, om än med en viss rivalitet eller osäkerhet i umgänget mellan olika 

avdelningar. Många av lärarna uppger sig ha ständig tidsbrist och beskriver skolvardagen 

som hektisk och fragmentarisk. Som orsaker till den höga arbetsbelastningen nämns 

bristen på strategisk planering från ledningshåll och otillräcklig uppföljning och evaluering 

i och av det dagliga arbetet. Den ryckiga och svåröverskådliga arbetsplaneringen har en 

negativ inverkan på personalens engagemang i arbetet. 
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Trots kritiken finns en utbredd förståelse bland den pedagogiska personalen för att en 

skola i utveckling under en tid kan komma att ställas inför särskilda påfrestningar. Denna 

samsyn kan, med Bergs terminologi, förstås som ett uttryck för en multiprofessionell 

strävan i organisationen, förstärkt av personalens krav på en översyn av skolans rutiner 

för beslutsfattande. Den nuvarande ledningsresursen beskrivs som alltför begränsad och 

otidsenligt organiserad. Behovet av en samsyn mellan olika nivåer framställs som en 

övergång från ”dem og vi” till en kultur präglad av en ”vi-tenkning”. Förekomsten av ett 

frirum är en viktig fråga för personalen. Som gemensam nämnare framstår behovet av 

pedagogisk och ämnesmässig utveckling, samt en ökad professionalisering av den egna 

yrkesrollen. Att aktivt delta i planering och utformning av nya verksamheter beskrivs som 

utvecklande och spännande.  

 

En röd tråd i exemplet med den norska kulturanalysen är personalens professionella 

inställning till skolans uppdrag. Aktörsberedskapen är god och det finns en uttalad vilja att 

medverka i det pågående och fortsatta förändringsarbetet till elevernas bästa. På samma 

gång finns en osäkerhet inför den enskildes ansvar och befogenheter och möjligheten att i 

ledande roller aktivt medverka till skolans utveckling. Paradoxalt leder decentralisering 

ofta till en starkare lokal styrning, med samordning och kontroll som centrala delar, till 

men för en kreativ och effektiv arbetsutövning. Detaljerade arbetsbeskrivningar kan leda 

till vad Bolman & Deal (1997) uttrycker som ”byråkratopi”, dvs. att man på ett stereotypt 

sätt inrättar sig efter det som föreskrivs, oberoende av kraven på kvalitet och effektivitet i 

det dagliga arbetet. Den osäkerhet att inta ledande roller som kännetecknar personalen i 

den norska kulturanalysen kan förstås som ett utslag av byråkratopins negativa inverkan 

på skolans aktörsberedskap och förmåga till vidare utveckling. 

 

 I detta sammanhang kan nämnas att den norska skolan av vissa forskare, (Rognaldsen, 

2008) beskrivs i termer av ”maskinbyråkrati”, för skolsystemet i sin helhet och 

”professionell byråkrati”, som benämning på skolans vardagsarbete (Mintzberg, 1983). 

Maskinbyråkrati liknas vid en traditionell top-down styrning, med hierarkiska strukturer av 

reglerat beslutsfattande. Den professionella byråkratin kännetecknas av att aktörerna 

själva styr vardagsarbetet i kraft av sin yrkesutbildning, men också genom organisationens 

egenart. Ett problem är att de byråkratiska systemen ofta existerar parallellt, utan direkt 

samverkan. ”Administrasjonens oppgave er å legge forholdene til rette slik at de 

profesjonelle kan utføre sine oppgaver. I skolen dreier det seg om at byråkratiet ivaretar 

støttefunksjoner som timeplanlegging, rådgivning, administrasjon av prøver, osv.”            

( Rognaldsen, 2008, s. 166). Där maskinbyråkratin möter den professionella byråkratin 

kan, med Bergs begreppsapparat, ett dilemma uppstå. Hodgkinson (1996) menar att 

dilemman och konflikter av detta slag är logiska och naturliga, utifrån organisationens 

nomotetiska och idiografiska spänningsfält. En viktig fråga är om konflikten är begränsad 

till en särskild nivå i organisationen (intrahierarchical) eller utspelas mellan olika nivåer. 
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(interhierarchical). Interhierarkiska konflikter kännetecknas av flera konfliktkällor, med 

skilda innehåll, medan de intrahierarkiska konflikterna ofta handlar om att göra det bästa 

valet av två alternativ, utan att någon egentlig konfliktsituation föreligger. De dilemman, 

som enligt Berg orsakas av de komplexa relationerna mellan skolan som institution och 

skolan som organisation. kan vara såväl inter- som intrahierarkiska och utspelas på varje 

nivå av organisationen. 

 

Det spänningsfält mellan förvaltning, profession och tradition som uppstår i mötet mellan 

skolan som institution och skolor som organisationer beskrivs av Berg således som ett 

dilemma. Termen dilemma, som benämning för skolans och skolors komplexitet, framstår 

som relevant, utifrån dess språkliga flertydighet. I en ordbok33 jämställs dilemma med 

”bryderi, knipa, svårt val”. I en annan ordbok34 utsträcks betydelsen av dilemma till ”svår 

valsituation”, orsakad av motstridiga krav som måste uppfyllas. Andra synonymer för 

dilemma är ”knipa och klämma, svårighet och bryderi, trångmål, svårt avgörande, 

förlägenhet” och ”predikament”. Samtliga beskrivningar kan användas för att synliggöra 

skolans dilemman i noden av institution och organisation. Genom att lokalisera 

synonymernas betydelse var för sig skapade jag följande lista. 

 

 mycket besvärlig situation, svårighet, trassel (knipa) 

 trängd situation, knipa, svårighet (klämma) 

 omständighet som medför stor ansträngning, bekymmer, besvär, olägenheter, hinder 

(svårighet) 

 lätt förvirringstillstånd i problematisk eller svårbegriplig situation, bekymmer, villrådighet 

(bryderi) 

 (plötsligt uppkommen) svår situation, knipa (trångmål)  

 svårt slutgiltigt fastställande av resultat, utslagsgivande, beslut (svårt avgörande) 

 brydsam situation, osäkerhet, knipa (förlägenhet) 

 besvärlig situation (predikament) 

 

När en företeelse förklaras med synonyma, men inte helt liktydiga benämningar, ökar 

risken för felaktiga tolkningar. Problemet kan beskrivas som svårigheten att uppfatta den 

egentliga meningen i vad som utsägs. Språkforskare menar att flertydiga formuleringar 

därför bör preciseras utifrån sin ursprungliga betydelse. ”At en formulering er flertydig vil 

si at det er rimelig å tolke den i flere retninger, også andre enn den som er intendert 

(tilsiktet) av avsender” (Asheim, Brede & Thommessen 1995, s. 69). Felaktiga tolkningar 

hör ofta samman med mottagarens brist på kunskap och förståelse om vad avsändaren 

egentligen menar. I kulturanalysen kan utsagorna från den enskilda skolan inte betraktas 

som generella. Frirumsmodellens dilemma består i att tolka mångfalden av utsagor utifrån 
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varje skolas unika situation, utan att påtagligt begränsas av begreppsapparatens normativa 

utgångspunkter. En tänkvärd beskrivning av problemet ger Robert M. Pirsig i sin 

omtalade bok ”Zen och Konsten att sköta en motorcykel” (2002).  Dilemma kan liknas 

vid två horn, säger Pirsig. Det ena hornet står för ansvar och det andra för frihet, två sidor 

som svårligen förenas. Ju vassare horn, desto svårlösligare dilemma.     

6.4.1 Institutionella imperativ 

Begreppet imperativ förknippas med filosofen Immanuel Kant35 och de principer för 

sedlighet och moral som han sammanfattar i det kategoriska imperativet. Det kategoriska 

består i att en handling beskrivs som objektivt nödvändig, utan att relateras till ett särskilt 

syfte. I ett sammanhang som rör moderna organisationer kan det kategoriska imperativet 

förstås som det kanske mest effektiva sättet att styra och leda en verksamhet, i 

managementlitteraturen beskrivet som ”best practice”. Med fokus på en bestämd metod 

eller teori, utifrån ett givet imperativ, kan oliktänkandet avfärdas som skadligt för 

verksamheten. Historien har dock gett oss alltför många exempel på när oliktänkande 

utpekats som allvarliga problem för existensen av hela stater. I enskilda skolmiljöer kan 

den normerande skolkoden sägas vara det lokalt kategoriska imperativet. Detsamma gäller 

för den dominerande skolkulturen. 

 

Berg använder sig av begreppet institutionella imperativ36 för att beskriva de komplexa 

relationerna mellan skolans institutionella styrning och organisationella ledning. Varje 

imperativ är en tvingande uppmaning från skolan som institution, till skolor som 

organisationer. De institutionella imperativen presenteras som ”en förhoppningsvis 

tämligen representativ provkarta på komplexiteten i skolans verksamhet och skolors 

vardagsarbete” (Berg, 2003a, s. 325). I figur 6 visas skolans verksamhet som en mix av 

logiska och konsistenta imperativ (2,4) samt mer svårförenliga imperativ (1,3,5). Det sjätte 

imperativet är mer organisationellt än institutionellt och beskriver vad som kan hända om 

skolor okritiskt sammanför flera bristfälligt kopplade institutionella imperativ.  

 

Genom förankringen i skolors vardagsarbete,  kan de institutionella imperativen förväntas 

ha en betydande påverkan på skolans aktörer. Frirummet betraktas som en mångfald av 

institutionella imperativ, dvs. uppmaningar från stat och samhälle, förmedlade via skolan 

som institution, till skolor som organisationer att bedriva skolarbete. Uppmaningarna kan 

tolkas som en utfästelse för varje skola att inom givna ramar för uppdraget genomföra 

skolans vardagsarbete arbete på det sätt man önskar. 

                                                      
35

 Kant [kant], Immanuel, 1724–1804, tysk filosof. Kant började som rationalistisk filosof, men utvecklade senare 
en egen kritisk filosofi, där han sökte ange den mänskliga kunskapsförmågans gränser. I Kritik av det rena 
förnuftet (1781) inför Kant den för honom specifika tanken om en särskild syntetisk kunskap a priori, dvs. kunskap 

som är tillämpbar på erfarenheten men utgår från principer inbyggda i vårt medvetande, främst 
åskådningsformerna tid och rum och de tolv kategorierna, bl.a. orsakens och substansens.  
36

 Se Merton, 1973. 
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Figur 6:  Institutionella imperativ Efter Berg (2003a, s 326) 
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Som metod för det empiriska arbetet att kartlägga och analysera innehållet i och formerna 

för skolans vardagsarbete, med frirummet som ett institutionellt imperativ, förordar Berg 

den ovan beskrivna Kulturanalys 2. Denna antas mer nyanserat än kulturanalysens 

grundversion (Kulturanalys 1) klarlägga innehållet i skolors kulturer via en institutionellt 

färgad förståelse. 

6.5 Mötet mellan Berg och Hodgkinson 

Som analysinstrument kan frirumsmodellen förväntas klargöra och beskriva skolans 

institutionella värdebaser, utifrån ett eller flera perspektiv på skolan. I en jämförelse med 

bondesamhällets och industrisamhällets producerande och reproducerande strukturer kan 

skolans institutionella värdebaser emellertid synas politiserade och svårbestämda. Det 

senmoderna samhällets föränderliga omvärld ställer krav på flexibilitet och förmåga till 

Imperativ 3: Fostra 
elever till demokratiska 
samhällsmedborgare 
genom att förvara dem! 
 

Imperativ 1: Fostra 
elever till demokratiska 
samhällsmedborgare 
genom att förmedla ett 
givet kunskapsgods  
utan hänsyn till elevers 
behov och förutsätt- 
ningar! 
Imperativ 1: Fostra 

Imperativ 2: Fostra 
elever till demokratiska 
samhällsmedborgare 
genom att organisera 
lärandeprocesserna så 
att de utgår från elevers 
behov och förutsättningar! 
 

Imperativ 4: Förvara 
elever genom att för- 
medla ett givet kun- 
skapsgods utan hänsyn 
till elevers egna behov 
och förutsättningar! 
 

Imperativ 5: Förvara 
elever genom att orga-
nisera lärandeproces- 
serna så att de utgår  
från elevers behov och 
förutsättningar! 
 

Imperativ 6: Förmedla 
ett givet kunskapsgods 
utan hänsyn till elevers 
egna behov och förut- 
sättningar genom att  
organisera lärandepro- 
cesserna så att de utgår 
från elevers behov och 
förutsättningar! 
 



121 
 

anpassning av och i skolan som institution. Frirummet för den lokala skolan antas växa i 

takt med utrymmet för kommunala och lokala tolkningar av läroplaner och andra 

styrdokument. Ett utvidgat frirum kan analogt antas öka möjligheten till utveckling av 

skolan som institution.   

 

Frirumsteorins begränsning som analysinstrument finns i dess bristande förmåga att på 

samma gång särskilja och sammanfoga de olika perspektivens innehåll och relationer till 

varandra. De värdebaser som Berg (2003) redovisar i ett samhällsperspektiv kan inte 

okritiskt antas gälla som kombinerande mikro-, meso- och makroperspektiv i studier av 

skolan. De dilemman eller mötesplatser där den institutionella styrningen av skolan och i 

skolor konfronteras med den organisationella ledningen, framgår delvis av kulturanalysen, 

men de värden, värderingar och motiv som påverkar skolaktörernas handlande förblir 

osorterade och ofta osynliga. En analys av skolans vardagsarbete bör göra det möjligt att 

studera skolans komplexitet ur flera perspektiv. Varje dilemma formuleras därför till 

”institutionella imperativ”, i vilka relationerna mellan institutionella uppdrag och 

organisationella arbetsuppgifter framstår som mer tydliga. 

 

Med Hodgkinsons (1996) begreppsapparat fokuserar den institutionellt inriktade 

Kulturanalys 2 i huvudsak på skolans nomotetiska dimension. Hodgkinson framhåller 

betydelsen av att i en analys av organisationens arbete skaffa kunskap om de enskilda 

aktörernas motiv för sitt handlande, i relation till verksamheten som helhet. De 

institutionella imperativens uppmaningar till skolan som institution och skolor som 

organisationer, ger möjligen inte det kunskapstillskott som förväntas. Med Hodgkinsons 

nivåmodell för en analys av organisationen och Bergs institutionella imperativ som mätare 

av institutionell påverkan, saknas en reell möjlighet att på nära håll studera enskilda 

individers motivation och agerande i skolors vardagsarbete. I växelspelet mellan 

institutionella och organisationella strävanden är kunskap om den enskildes värden, 

värderingar och motiv för sitt handlande viktig för att förstå vad som egentligen händer. 

Nomotetiska strävanden möter den professionella nivåns idiografiskt grundade handlingar 

och förhållningssätt, uttryckta i arbetslagets och den enskilde lärarens arbete. De 

institutionella imperativen bringar viss ordning i den komplexa skolvardagen, men klarar 

inte att fullt ut beskriva och förklara individens upplevelser av densamma. 

 

SOL-projektet (Arfwedson och Lundman, 1980) inriktades på lärares arbetsvillkor med 

fokus på faktorer som påverkar lärares vardag och de ofta motstridiga krav som den 

enskilde möter i vardagsarbetet. Projektet utgår från ett funktionsinriktat perspektiv, där 

lärarproblematiken betraktas mot bakgrunden av skolans samhälleliga funktioner, med 

större betoning på närsamhället än på undervisningsmetoder och lärarbeteende. I 

projektets slutrapport konstateras att lärares gemensamma handlingsprinciper vid en skola 

i stor utsträckning bestäms av det ömsesidiga beroendet av varandra. Uppfattningen om 
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kollegor, skolledning, elever och föräldrar ges en relativt homogen utformning, genom 

innehållet i den etablerade skolkoden. Den särskilda ”anda” som kännetecknar en viss 

skola har sin grund i skolans kontext och är uppbyggd av en komplex uppsättning av 

interagerande mönster. SOL-projektet  redovisar empiriskt att varje aktör automatiskt 

registrerar arbetsplatsens ”skolanda” och noga anpassar sitt handlande till dess skiftningar 

och förändringar. (Arfwedson, Goldstein & Lundman, 1979). Skolandan, som en del av 

skolkoden för den aktuella skolan kan, med Bergs terminologi, beskrivas som ett 

funktionsinriktat imperativ. Att forska kring helhetsmönster av detta slag är svårt, hävdar 

Arfwedson och hans kollegor (1979). Kartläggningen av olika problemområden med hjälp 

av skolkoder, lärares arbetssituation och skolans olika funktioner har just påbörjats.  

 

Behovet av fortsatt skolforskning går enligt SOL-forskarna i två huvudlinjer. Den första 

linjen omfattar en breddad och fördjupad analys av lärares och annan skolpersonals 

arbetssituation och arbetsplatsproblem. Den andra huvudlinjen kan inriktas mot studier 

av lärares yrkessocialisation genom utbildning och skoltjänst. Resultat från SOL-projektet 

kan användas till enkäter och mallar för datainsamling och för kartläggning av skolkoder 

och kontextfaktorer. En utvidgad analys av skolans arbetsplatsproblem förutsätter ett 

bredare urval av skolor och en fördjupning med utgångspunkt i bestämda frågor. 

Kulturanalys som metod är inte förbehållet kartläggningar av skolkulturer, utan kan 

genomföras med olika syften i skilda sammanhang.  

6.6 En alternativ kulturanalys 

Den danske kulturforskaren Hans Gullestrup (2003) ger exempel på en alternativ empirisk 

kulturanalys som en väg till tvärkulturell förståelse. Som en pendang till Bergs redovisade 

frirumsmodell kan Gullestrups beskrivning vara värd att uppmärksammas. 

 

Gullestrups kulturanalysmodell utgår från en bestämd uppfattning om fenomenet kultur. I 

motsats till Berg menar han att kulturer saknar klara och empiriskt identifierbara gränser 

och att olika kulturer i gränsområden lätt kan komma att överlappa varandra. En kultur 

kan endast upplevas subjektivt, utifrån de enskilda aktörernas eller forskarens egen 

kulturella bakgrund. Kulturer är föränderliga och påverkas av kontextuella faktorer, som 

den sociala miljön och det omgivande samhället, samt av enskilda kulturmedlemmar och 

grupper. Ytterligare en källa till påverkan finns i kulturens utvecklingsfaser och historiska 

förändringar. En kultur kan varken beskrivas, analyseras och förstås, vare sig som en 

avgränsad enhet, i en slutgiltig form, eller som en objektiv företeelse. För att förstå den 

egna organisationens kultur och dess medlemmars handlande, fordras kunskap om de 

värden och värderingar som ligger till grund för kulturen. Det finns därför ett behov av 

att kartlägga kulturer i organisationer, om än med förväntade metodiska svårigheter.  
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Figur 7: Kulturforståelseprocessen. Fritt efter Gullestrup (2003, s. 185) 
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Kulturförståelseprocessens riktning nerifrån och upp (bottom-up) visar de underliggande 

kulturlagrens påverkan på hela kulturen, med grundläggande värden och värderingar som 

på olika sätt manifesterar sig i verksamheten. Gullestrup (2003) beskriver en dualistisk 

process med ömsesidig påverkan mellan olika nivåer och närmar sig därmed såväl Berg 

som Hodgkinson, i samspelet mellan institutionella och organisationella värdebaser, eller 

det nomotetiska och det idiografiska synsättet . Gullestrups modell skiljer mellan den 

teoretiska kulturförståelse, som skapas i en abstrakt-teoretisk kulturmodell och resultatet 
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av en empirisk undersökning av en viss kultur. Denna skillnad är central för att förstå de 

olika sätt som kultur kan uppfattas på. Andra forskare gör en distinktion mellan kulturens 

strukturer av mönster och regelbundenheter och kulturens dynamiska processer, eller 

mellan det statiska och det dynamiska i en viss kultur. Uppdelningen är inte statisk, utan 

handlar mer om valet av perspektiv vid betraktelser av en kultur (Alvesson, 2001).En 

kultur kan knappast förklaras och förstås genom att analysera och beskriva en begränsad 

del av den. Härtill behövs ett helhetsperspektiv, med ”en stadig dybere indtrængning fra 

det umiddelbare sansebare proceslag til et dybereliggende fundamentalt værdilag og den 

grundliggende verdensoppfattelse” (Gullestrup, 2003, s. 81). Kulturanalysen kan, med 

Gullestrup, förstås som en studie av relationerna mellan kulturens manifesta delar och 

kärnkulturens symboliserade funktion. De manifesta delarna utgörs av kulturens synliga 

attribut och verksamhetens formaliserade norm- och regelstruktur. Kärnkulturen 

innehåller grundläggande delar av ” Det ikke-sansebare tilstædeværende – eller ”det, som 

er uden at være der”(ibid.). 

6.7 Sammanfattning 

Fortsatt teoriutveckling omkring lärares yrkessocialisation och kod-kontextbegreppet kan 

ge en säkrare beskrivning av skolan som samhällsinstitution och hur den enskilda skolan 

och dess personal kan påverkas av och anpassas till lokala förhållanden. Trots att Sverige 

antas ha en i grunden likvärdig skola, kan vi inte förlita oss på generella åtgärder för att 

förbättra lärares och elevers arbetssituation. Till detta behövs en kartläggning av varje 

enskilds skolas specifika problem, formade i samspel med lokala förhållanden. Resultatet 

ger underlag för diskussioner och åtgärdsförslag, med ”realistisk anpassning till den 

verklighet där de ska genomföras” (Arfwedson och Lundman, 1980, s. 110).  

 

Som jag tidigare konstaterat (Tabell 2, s.96) har både skolkoden (Arfwedson) och 

skolkulturen (Berg) tillräcklig räckvidd att fånga in enskilda skolor som organisationer. 

Båda perspektiven har samtidigt begränsningar som analysverktyg till den kartläggning av 

skolan som Arfwedson & Lundman efterlyser. Den individ- och kontextförankrade 

skolkoden klarar inte att synliggöra skolans makronivå. Skolkulturens fokus på skolan 

som organisation och institution är otillräckligt för att belysa mikrofenomen av betydelse 

för skolvardagen. För att bidra med den empiriska kunskap till skolors utveckling som 

Arfwedson och Lundman efterlyser, krävs ett analysinstrument som kan fånga in såväl 

individuella som organisationella och institutionella aspekter av skolans vardagsarbete. I 

en samtidig betraktelse av skolans aktörer ur ett institutionellt perspektiv (Berg) och ett 

organisationellt perspektiv (Hodgkinson) kan ett tredje, individuellt förankrat, perspektiv 

bli synligt. I nästa kapitel kommer det flerstämmiga instrumentet för kulturanalys, som 

bottnar i detta tredje perspektiv, att närmare beskrivas.  
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7 Det flerstämmiga instrumentets funktion, form och tillämpbarhet 

7. 1 Inledning 

I kapitel sju beskrivs den abduktiva förklaringsmodell som jag använt mig av i arbetet för 

att ge det flerstämmiga reanalysinstrumentet praktisk gestaltning. Instrumentet kan nu 

visas som en grafisk modell. I en förprövning undersöker jag dess möjlighet att  i 

kulturanalysen uppmärksamma enskilda aktörers värden, värderingar och motiv i skolans 

vardagsarbete. Alvesson & Sköldberg (1994) frågar om man i kvalitativa uppläggningar 

kan generalisera utöver den empiriska basen? Om generalisering står för regelbundenheter 

på ytan kan synliggjorda mönster gälla vid flera tillfällen.  

 

Denscombe (2004) påpekar att samhällsforskare tenderar att ägna sig åt generaliseringar 

av två anledningar, där den första inriktas mot den empiriska frågan om resultatet av en 

viss studie är grundad på representativa urval av signifikanta data för analysen, eller för 

den bredare kategori som undersöks. Den andra orsaken är forskarens egen önskan att 

producera generaliserad kunskap i form av teorier. Ur ett kunskapsrealistiskt perspektiv 

kan utvidgningar av en teoris empiriska användningsområde inom en viss domän37 vara 

möjliga och önskvärda.  

 

En teori om organisationer kan – för att uttrycka sig förenklat – maximalt gälla alla 

organisationer, inte t.ex. protoner eller sjölejon; en teori om svenska kommuner kan 

maximalt gälla alla svenska kommuner, inte t.ex. det iranska parlamentet eller Volvo 

Flygmotor.  

(Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 40) 

7.2 Den abduktiva förklaringsmodellen 

För att förklara och förstå de orsaker som ligger bakom människors agerande kan vi 

använda en förklaringsmodell. Dessa modeller kan se ut på olika sätt, beroende på deras 

syfte och tillämpning. Vissa modeller söker efter generellt giltiga samband mellan enskilda 

händelser och iakttagelser (induktiva). Andra utgår från bestämda regler eller antaganden 

som grund för att tolka empiriska resultat (deduktiva). Båda modellerna har begränsade 

möjligheter att synliggöra underliggande mönster och tendenser i det material som 

undersöks.Den induktiva förklaringsmodellen tar sikte på mekaniska samband i det 

empiriska materialet för att kunna dra vissa slutsatser och bidra till en ny teori. Den 

deduktiva förklaringsmodellen utgår från generella principer och testar dem i konkreta 

sammanhang (Holme & Solvang, 1997; Johannesson & Tufte, 2007). Med dessa 

utgångspunkter kan skolkoden (Arfwedson) beskrivas som en deduktiv förklaringsmodell, 

                                                      
37  Med domän avses här den maximala mängd empiriska företeelser som teorin kan hantera.  
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där forskaren empiriskt konstaterar existensen av en tvingande skolkod. Frirumsmodellen 

(Berg), där aktörerna själva söker kunskap om gränserna för skolans frirum, präglas 

snarare av en induktivt färgad ansats. En tredje modell, som kombinerar de induktiva och 

deduktiva modellerna och på samma gång tillför ett nytt kunskapsinnehåll, finns i i den 

abduktiva förklaringsmodellen (Sköldberg, 1991; Alvesson & Sköldberg, 2008, Josephson 

& Josephson, 1996; Walton, 2004). 

  

Figur 8: Deduktion, induktion och abduktion. Efter Alvesson & Sköldberg, (1994, s. 45)  
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Enskilda iakttagelser tolkas och beskrivs med hjälp av ett övergripande hypotetiskt 

mönster som, om det vore sant, förklarar det som sker. Tolkningen bestyrks av nya 

iakttagelser. Under processen utvecklas det empiriska materialets tillämpningsområde. 

Abduktionen inriktas på att förstå de underliggande mönstren inom det undersökta 

området och erbjuder en fördjupning av de grundare förklaringsmodellerna induktion och 

deduktion. Tillämpningen sker i en ”alternering mellan (tidigare) teori och empiri, varvid 

båda successivt omtolkas i skenet av varandra” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 42).  

 

Chomsky (2007) menar att basen för den abduktiva förklaringsmodellen finns i 

ytstrukturer av den redan tolkade teorin, snarare än i råempiri. Den egentliga abduktionen 

tar sin början i övergången från empiriska till teoretiska mönster, eller från ytstruktur till 

djupstruktur. Ett forskningsfält kan ha olika djupstrukturer, beroende på perspektivval, 

problemställning, urval m.m. Det givna perspektivet utesluter på förhand vissa strukturer. 

”Om vi t.ex. har ett mikrosociologiskt perspektiv är vissa typer av djupstrukturer redan på 

förhand uteslutna – de som befinner sig på individnivå” (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 

48). Inom ett bestämt perspektiv kan dock flera djupstrukturer vara möjliga, ”beroende på 
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var vi väljer att sätta in strålkastarljuset” (ibid.). Som förklaringsmodell ger abduktion, till 

skillnad från induktion och deduktion, även en förståelse av det studerade fenomenet. 

7.3 Det flerstämmiga reanalysinstrumentet 

Den abduktiva förklaringsmodellen kan användas till att beskriva interaktionen mellan 

olika styrkällor i en dynamiskt verkande organisation (Guessoum & Gallagher, 2000). Med 

den abduktiva förklaringsmodellen som utgångspunkt kan det flerstämmiga instrumentet 

nu ges praktisk gestaltning. Bakom eller under en viss uppsättning redan tolkade data 

(ytstruktur) finns en eller flera alternativa djupstrukturer. Det kreativa återskapandet av 

dessa djupstrukturer handlar om valet av perspektiv för att synliggöra dem ( Alvesson & 

Sköldberg, 1994). 

 

Den ytstruktur som är instrumentets tillämpningsområde bestäms till skolans frirum och 

begränsas av den (induktiva) skolkulturen (Berg, 1995, 2003a) och den (deduktiva) skol- 

koden (Arfwedson & Lundman, 1984). Kodbegreppets kontextberoende inskränker dess 

användning till en modell med bäring på lärares arbetsvillkor, men utesluter övriga 

grupper i skolan (Berg, 1985). Den fördjupade tolkning av ytstrukturen som instrumentet 

avser, möjliggörs i den samtidiga betraktelsen av skolors kulturer ur ett kombinerande 

makro-, meso- och mikroperspektiv. Det övergripande mönstret för denna iakttagelse 

består av det dialektiska växelspelet av nomotetiska institutionella strävanden och 

idiografiska eller enskilda ställningstaganden hos skolans aktörer (Hodgkinson, 1996).  

 

Alvesson & Sköldberg (2008) framhåller att abduktionen, liksom induktionen utgår från 

empiriska fakta, men genom att den inte avvisar teoretiska förföreställningar även närmar 

sig deduktionen. Abduktionen sker i en reanalys av skolors kulturer, empiriskt återgivna i 

tidigare kartläggningar (kulturanalyser), och med frirumsmodellen som en teoretisk ram. 

Det område där skolans ytstruktur kan bestämmas till skolans och skolors komplexitet 

uttrycks som dilemman i de skärningspunkter där skolans explicita och implicita styrning 

och skolors explicita och implicita ledning möts. Med Hodgkinsons nivåmodell som 

övergripande mönster och Bergs dilemmamodell som en bild av skolans ytstruktur, kan 

det flerstämmiga reanalysinstrumentet visas grafiskt som förklaringsmodell av och i skolan 

och skolor (Fig. 9). 
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Figur 9: Det flerstämmiga reanalysinstrumentet som förklaringsmodell (Efter Hodgkinson 

(1996) och Berg (2003a) 
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7.4 Förprövning av instrumentet som metod för kulturanalys  

Med utgångspunkt i tidigare kulturanalyser, enligt grundmodellen (Kulturanalys 1) och 

den utvecklade modellen (Kulturanalys 2) gör jag en förprövning av analysinstrumentets 

praktiska tillämpbarhet. Det empiriska materialet i Kulturanalys 1 (Berg, 1995) består av 

40 intervjuer med lärare, med huvuddelen av informanterna från samma skola. Som 

datainsamlingsmetod användes ostrukturerade intervjuer, där varje intervjuperson (Ip) 

uppmuntrades att beskriva vardagsarbetet på sin arbetsplats. Av de intervjuade var 23 

lärare i kärnämnen, nio var lärare i praktisk/estetiska ämnen, fyra var speciallärare, tre 

icke-undervisande personal och en rektor utan undervisningsskyldighet. Två lärare var 

studierektorer på deltid. Inför kulturanalysen gjordes följande antagande. 

 

Den här aktuella skolan framstår på ytplanet som progressivistisk till sin inriktning. Frågan 

är om den också är det reellt. En nödvändig (men därmed inte sagt tillräcklig) förutsättning 

för detta är, att den dominerande aktörsberedskapen bland lärarna svarar mer mot den 

utvidgade än begränsade professionalismen.  

(Berg, 1995, s. 95) 

 

Intervjumaterialet strukturerades i nio dimensioner, utifrån såväl analysmodellens färdiga, 

som från materialet hämtade indelningsgrunder.  Berg påpekar att de valda dimensionerna 

inte har fasta gränser utan överlappar varandra. Till vilken dimension de olika utsagorna 

ytterst faller in, avgörs av undersökarens bedömningar. 

 

Tabell 4:  Matris för horisontell och vertikal kategorisering Efter Berg (1995, s. 94) 

 

Dimensioner Samverkan Planering Förändring 

Den egna 

arbetssituationen 

1 2 3 

Skolans verksamhet i 

stort 

4 5 6 

Rektors- och 

skolledningsrollen 

7 8 9 

 

Intervjuernas resultat tecknar bilden av en skola, präglad av traditionell individualism, 

nuorientering och motstånd till förändring. Under några år har den traditionella 

skolkulturen utmanats av rektor (här kallad rektor 1) och en subkultur av ”progressiva” 

lärare att utveckla skolan till en högre grad av samarbete, framförhållning och en mer 

flexibel struktur. Rektors auktoritära ledarstil och odemokratiska konfrontationsstrategi 

har bidragit till en polarisering av kollegiet och en maktkamp mellan traditionalister och 

förändringsivrare. Berg förklarar motsättningarna mellan de båda grupperna som en 

konflikt mellan två skilda bildningsideal, ”ett målrationellt/ jämlikhetsfixerat och ett 
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värderationellt/elitistiskt” (Berg, 1995, s. 109).Den misslyckade utvecklingsprocessen kan 

förstås i spännvidden av avgränsad och utvidgad professionalism. Av intervjumaterialet 

framgår klara skillnader mellan dessa idealtyper. Den avgränsade professionalismen, med 

fokus på det egna arbetet tydliggörs i en utsaga från en ensamarbetande ämnesfokuserad 

lärare38.  

 

Läroböcker var ett rött skynke för rektor 1. Han stressade sönder och knäckte oss med sina eviga 

uppmaningar om projektundervisning, vilket jag betraktar som ren sysselsättningsterapi (…) Alltför 

mycket tid lades på det sociala vilket innebär att kunskapsbiten gick förlorad. [Ip 2] 

 

Den utvidgade professionalismen, med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt 

gentemot skolan som helhet, framgår av en annan lärarintervju.  

 

I grunden skiljer sig inte denna skola från andra. Den linje skolan har visat utåt har inte varit förankrad 

bland personalen i stort (…) Problemet var och är att vi aldrig på något djupare plan reflekterade över 

varför vi jobbade i projekt etc. Detta resulterade i att de projekt vi genomförde fick karaktär av 

reflektionslösa jippon. Vi har vidare heller aldrig tagit itu med de osynliga gränser som råder mellan oss på 

denna arbetsplats, och från denna utgångspunkt diskuterat hur vi kan komma vidare med att utveckla 

verksamheten på elevernas villkor [Ip 11]  

 

I en kommentar till undersökningens resultat gör Berg antagandet att ingen av skolans 

lärare från början valt att agera rationellt, utifrån en bestämd grad av avgränsad eller 

utvidgad professionalism. För att förstå deras handlande och förhållningssätt behöver vi 

vidga vårt perspektiv från skolan som organisation (Kulturanalys 1) till skolan som 

institution, i en reanalys av materialet (Kulturanalys 2).   

 

7.4.1 En institutionellt inriktad reanalys 

I Kulturanalys 2 gör Berg (2003a) en institutionellt riktad reanalys av det intervjumaterial 

som tidigare redovisats i Berg (1995). Tabellerna ger exempel på hur intervjumaterialet 

strukturerats i reanalysen. Exemplet visar tio intervjupersoners utsagor, (17st) hämtade 

från samverkansdimensionen och fördelade på tre kategorier. 

 

Tabell 5: Kulturanalys 2. Intervjupersoners utsagor. Efter Berg (2003a) 

  

Kategorier 

fördelade 

på 

Den egna 

arbetssituationen 

Verksamheten i 

stort 

Rektors- och 

skolledningsfunktionen 

Utsagor 10 5 2 

                                                      
38

 I redovisningen av det empiriska materialet har jag markerat citaten med kursiv stil och brutit ut ur dem ur 
texten. Varje citat har en hänvisning till intervjupersonen [Ip]. 
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I Kulturanalys 2 sorterades de valda utsagorna med utgångspunkt i skolpersonalens  

uppfattning om det tillgängliga frirummet i skolans vardagsarbete, enligt det institutionella 

imperativets uppmaning till skolor som organisationer att bedriva skolarbete. 

 

Tabell 6: Kulturanalys 2. Sortering av utsagor. Efter Berg (2003a) 

  

Kategorier 

som berör 

Skolors olika 

personalgrupper 

Skolors olika yrkesgrupper 

och arbetsorganisationer 

Skolors olika 

yrkesgrupper och 

elever/elevföräldrar 

Utsagor 7 8 2 

 

Vid analysen av den första kategorin, ”Skolors olika yrkesgrupper” uppstod behovet av 

andra kategorier för sortering av det omfattande datamaterialet. De nya kategorierna 

grundades på det specifika innehållet i utsagorna och kopplades till tidpunkten för rektors 

(rektor 1) tjänstgöringstid vid skolan. 

 

Tabell 7: Kulturanalys 2. Nya kategorier för sortering av utsagor. Efter Berg (2003a) 

 

Kategorier 

med 

koppling till 

När rektor 

tjänstgjorde  

vid skolan 

Efter rektors 

tjänstgöring  

vid skolan 

Före, under och efter 

rektors tjänstgöring vid 

skolan 

Utsagor 2 4 1 

 

Granskningen av utsagorna, med koppling till rektor, visade att splittringen inom kollegiet 

kvarstod även efter att rektor 1 avgått, men spänningarna låg nu till stora delar under ytan. 

I den pågående maktkampen kunde den avgränsat professionella gruppen ytterligare flytta 

fram sina positioner. Den nytillträdde rektor 2 gav till skillnad från sin företrädare intryck 

att vilja fungera i rollen som förste handläggare, en ledarroll präglad av att ledaren inte 

förväntas att aktivt medverka i kärnverksamheten. Den dominerande kulturen bejakas inte 

av alla, utan betraktas av flera med visst beklagande. Trots den avgränsat professionella 

kulturens dominans kan det finnas öppningar för en aktörsberedskap av mer utvidgat slag.   

Utsagorna som berörde ”skolors olika personalgrupper” beskrev den dominerande 

aktörsberedskapen som uniprofessionell. Subgrupper med en multiprofessionell inriktning 

förekommer, men det oklara i vad som kan räknas till skolans egentliga uppgifter 

försvagar deras ställning och möjlighet att agera. Snarare förstärks det uniprofessionella 

helhetsintrycket. Rektors (1) försök att utmana den dominerande kulturen kan i efterhand 

beskrivas som ett misslyckande. Analysen av utsagorna om ”skolors olika yrkesgrupper 

och elever/elevföräldrar” visade att den undersökta skolan allmänt kännetecknades av 

goda relationer mellan elever och lärare. Rektor (1) hade en ambition att förändra elevers 
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arbetsmiljö, vilket endast delvis har kunnat förverkligas. Skolans förhärskande elevsyn 

ligger närmare kategorin elever som åskådare och deltagare, än elever som medverkande. 

Berg sammanfattar reanalysens resultat: 

 

Innehållet (…)bekräftar den tidigare bilden av att den dominerande personalkulturen är av 

det uniprofessionella slaget, och att skolans i huvudsak differentierade arbetsorganisation 

är uppbyggd för att tjäna en arbetsinriktning av detta slag. 

 (Berg, 2003a, s. 312) 

 

I beskrivningen av det insamlade datamaterialet till Kulturanalys 2 uppger Berg att 

utsagorna kan förväntas ge en tredimensionell bild av skolan. Till ”endimensionella” 

bilder räknar han utsagor, som berör någon eller några av skolors olika personalgrupper, 

skolors arbetsorganisationer, elever och/eller aktuella elevföräldrar. ”Tvådimensionella” 

utsagor handlar om skolors yrkesgrupper och arbetsorganisationer och/eller skolors 

yrkesgrupper och dess elever/elevföräldrar och/eller elever/elevföräldrar och skolors 

arbetsorganisationer. Den ”tredimensionella” gruppen innehåller utsagor med ett innehåll 

som på samma gång kan relateras till skolors olika personalgrupper, arbetsorganisationer 

och dess elever/elevföräldrar. Den tredimensionella bilden av skolan som Berg beskriver, 

kan också tolkas som bilden av institutionella, organisationella och individuella nivåer i 

skolverksamheten, eller som en samtidig helhetsbild av skolan i ett mikro-, meso- och 

makroperspektiv. Kulturanalys 1 och 2 tydliggör de två förstnämnda nivåerna, men klarar 

inte att ge tillräcklig kunskap om den individuella nivån, dvs. den enskilde skolaktörens 

motiv, värden och värderingar för sitt handlande. Att som ett resultat av kulturanalysen 

enbart beskriva den dominerande kulturen i en organisation som uniprofessionell och 

präglad av en traditionell individualism, leder till frågor om kulturens uppkomst och 

bakgrund, samt vilka aktivt verkande styrkällor som för den vidare. En annan fråga är hur 

den dominerande kulturen ska kunna användas som en positiv kraft i skolans fortsatta 

utveckling. För att i någon mån kunna besvara dessa frågor behövs en kompletterande 

tolkning av materialet.  

 

Med Hodgkinsons (1996) begreppsapparat kan den uniprofessionella kulturen beskrivas 

som ett övertag för idiografiska strävanden i det organisationella samspelet. Genom att 

betrakta dessa strävanden ur ett individuellt perspektiv, kan mötesplatserna för de 

institutionella och organisationella värdebaserna närmare fastställas. Med en kunskap av 

detta slag kan skolan möjligen utvecklas i ett kulturalistiskt perspektiv av skolkod och 

skolkultur, med ökad balans mellan skolans nomotetiska och idiografiska strävanden. Det 

kulturalistiska perspektivet uppmärksammas av Holm-Löfgren (1995) i ett resonemang 

om förlusten av bondesamhällets sociala kontroll och gemenskap. Friheten från 

gemenskap har flyttat de sociala kontakterna till arbetsplatserna. Det kollektiva ansvaret 

för arbetsuppgifterna utsträcks till ett ansvar för kamraternas livssituation. Resonemanget 
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kan också överflyttas på den ständigt växande användningen av s.k. sociala medier. I 

kulturanalysen kan det vara viktigt att ta reda på vad det nya kulturmönstret av större 

ansvarstagande och frihet för individen betyder för organisationen och vilka normer och 

värderingar som det bygger på. 

 

Kulturens betydelse för organisationer beror på kulturbegreppets omfattning, från en 

allomfattande benämning på idéer, värderingar, föreställningar och känslor i ett kollektiv, 

till ett mindre viktigt begrepp. Alvesson (2001) menar att kulturens främsta betydelse 

finns i dess möjlighet att förstå den gemensamma dimensionen av föreställningar och 

symboler i ett kollektiv. För att göra skolans och skolors (kulturella) komplexitet mer 

synbar och hanterbar, diskuterar Berg (2003a) samspelet mellan institutionella imperativ, 

läroplanskoder och skolors professionalism, i en till skolans undervisningspraktik riktad 

beskrivning. Den institutionella styrningen av skolan via imperativ uttrycker (vad som kan 

förstås som) relationer mellan den medborgerliga och/eller moraliska läroplanskoden och 

den uniprofessionellt och/eller multiprofessionellt präglade undervisningspraktiken. Varje 

imperativ motsvaras av ett dilemma, i mötet mellan den enskilda skolans explicita och 

implicita styrning och skolors explicita och implicita ledning. Bergs reanalys kompletterar 

kulturanalysens mesoperspektiv på skolan som organisation med ett makroperspektiv i 

beskrivningen av skolan som institution. Den samtidiga, tredimensionella (Berg, 2003a) 

betraktelsen av skolans kultur är emellertid inte tillräckligt tydlig för att beskriva och 

förklara skolaktörernas agerande på mikronivån. Med Hodgkinsons nivåmodell som 

övergripande mönster och Kulturanalys 1 och 2 som ytstruktur, kan skolkulturen med 

hjälp av det flerstämmiga reanalysinstrumentet beskrivas ur ett kombinerande makro-, 

meso- och mikroperspektiv. Tonvikten läggs på de enskilda skolaktörernas agerande på 

mikronivån.  

 

I ovan relaterade granskning kan flertalet intervjuutsagor placeras på nivå 5 ”Cultural ethos” 

(Hodgkinson, 1996, s. 45). En nivå 5-kultur är ofta ideologiskt färgad och svår att förena 

med organisationens egentliga inriktning och verksamhetsmål. Den starka nivå 5-kulturen 

uppvisar betydande likheter med skolkoden (Arfwedson & Lundman, 1984) och kan ses 

som en möjlig förklaring till att den avgångne rektorns (rektor 1) försök att utveckla 

verksamheten misslyckades, med följd att den avgränsade professionalismens dominans 

över skolans kultur ytterligare stärktes.  

 

Whatever the ethos, however, it is not directly accessible to the administration of an 

organization and affects the value climate of the organization (V3) by an intermediate 

mediation through the local and regional milieu in which the organization functions.  

 

( Hodgkinson, 1996, s. 152) 
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Den fortsatta granskningen visar att polariserade nomotetiska strävanden och idiografiska 

ställningstaganden hos aktörerna sannolikt motverkar en utveckling av organisationen 

som helhet. De begränsade ansatser till multiprofessionalism som finns i vissa subgrupper 

har små möjligheter att växa, då den institutionella styrningen och den organisationella 

ledningen av skolan inte klarar att förenas i en gemensam handlingsplan. En möjlig 

startpunkt för det konstruktiva samarbetet kan vara att stärka den multiprofessionellt 

inriktade subkulturen, utan att fördenskull utmana eller hota den dominerande kulturen. 

Tidigare försök att lyfta fram den multiprofessionella kulturen, genom förändringar av 

arbetsorganisationen, har misslyckats och resulterat i ökad obalans i det nomotetiska och 

idiografiska samspelet. Att med organisatoriska förändringar ge olika grupper möjlighet 

att själva upptäcka och göra anspråk på sitt frirum, kan vara ett sätt att motverka det 

konfrontationsperspektiv som rektor 1 åstadkom och som ännu är synligt i den bristande 

samarbetskulturen.  

 

Till detta fordras en aktiv ledning av skolan, i en dialog med personalen, genomförd i en 

anda av ömsesidig lyhördhet och respekt för varandras olikheter. Vad som kan tala för en 

lösning av detta slag är de få utsagor som fokuserar på det goda förhållandet mellan elever 

och lärare, vilket kan tolkas som en möjlig, om än ofullständig, bild av skolans förväntade 

kultur eller kod. Problemet med att hantera interna konflikter har devalverat skolans 

multiprofessionella strävanden till en mer avgränsad uniprofessionalism. Rektors roll har 

positionerats till förste handläggare, med en arbetsdelning mellan skolledare och lärare 

baserad på det ”osynliga kontraktet”39 (Berg, et.al., 1999). I det osynliga kontraktet ser 

Berg en informell, men reellt verkande uppdelning av arbetet, med administration och 

förvaltning förbehållen skolledare, under förutsättning att dessa överlåter undervisningens 

innehåll och form till lärarna (Berg, 1995).  

 

Tanken om ett osynligt kontrakt, med uppdelning av ansvarsområden och begränsad 

helhetssyn, delas av Gullestrup (2003) i hans beskrivning av kulturförståelseprocessen. I 

denna beskrivs en kultur där en person eller aktör på något sätt har uppnått, eller söker att 

uppnå, viss insikt och förståelse i och av relevanta delar i en annan kulturdimension utan 

att själv vilja vara en del av den, eller på annat sätt bidra till dess utveckling. Gullestrup 

talar om den ”værdineutrale kulturforståelse” (Gullestrup, 2003 s. 195) som kan uppstå ur 

behovet att etablera eller förbättra olika former för interkulturell samverkan. I vissa fall 

kan en värdeneutral kulturförståelse leda till ökad förståelse mellan olika grupper och 

djupare kunskap om den egna gruppens kultur. Kulturförståelseprocessen kan underlätta 

övergången från ett teoretiskt betraktelsesätt till en empiriskt grundad förståelse av vad 

som egentligen sker i en organisation. Hodgkinson instämmer i behovet av interkulturell 

samverkan och förståelse.   

                                                      
39

 Se vidare Berg, 1995, kap 6. 
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Any synthetic view of administrative reality must therefore take into account the 

modelating, buffering, and filtering effects of subcultures (v4 and V2) as major determining 

influences which have to be considered ultimately for their bearing upon V3 the 

nomothetic dimension, the dimension of value for which the administrator is formally, 

ethically and morally responsible.  

( Hodgkinson, 1996, s. 46) 

7. 5 Att förstå skolans vardag 

Jag har tidigare i denna avhandling uppmärksammat det problematiska i att beskriva och 

förklara den svenska skolan. Bilderna av skolan är många och flertydiga. Tolkningarna av 

vad som händer i skolans vardag är färgade av subjektiva uppfattningar hos var och en, 

utifrån olika perspektiv av erfarenhet och kunskap. På samma gång är skolan ett välkänt 

område som inte förväntas bjuda på stora överraskningar. Hodgkinson instämmer med 

några retoriska frågetecken om skolans förväntade likhet eller olikhet med andra 

organisationer.  

 

After all, these institutions are very familiar. They have been around a long time and all of 

us have had client experience of them at one time or another. What is the mystery? Surely 

their functions are well-enough understood and their workings cannot be any more 

complicated than, say the running of a department store, or a small factory, or a 

government office?  

(Hodgkinson, 1991, s. 15) 

 

Med kulturanalysen som metod kan skolans vardagsarbete och relationerna mellan 

aktörerna synliggöras och beskrivas, med syftet att ge en bild av skolan som organisation 

och institution i ett mer övergripande perspektiv. Bilden av skolans kultur grundas på 

aktörernas egna berättelser, fogade till varandra i en aktuell och nyansrik bild av skolans 

vardag. Samtidigt kan vissa nyanser i materialet sannolikt förloras under analysarbetet. Att 

använda brevmetoden för insamling av det empiriska materialet kräver ett engagemang i 

undersökningsgruppen och försvårar möjligheten till kompletterande uppföljningsfrågor. 

Kategoriseringen av det empiriska underlaget är ett komplicerat skeende, som inte alltid 

ger önskad överblick av de grundläggande mönstren i den aktuella skolkulturen eller 

skolkulturerna (Berg, et al., 1999). Att med frirumsteorin som teoretisk modell kritiskt 

granska det insamlade materialet är en emotionellt, intellektuellt och tidskrävande process, 

som kräver god förmåga till systematisk bearbetning av ett empiriskt material (Johansson, 

2005). Oftast genomförs analysarbetet av en tillfällig personalgrupp från den undersökta 

skolan, med sitt mandat begränsat till en analysfas och en tidsbegränsad genomförandefas. 

Under analysfasen ska gruppen, i samverkan med skolans övriga aktörer och med 

handledarstöd, kartlägga skolans ”jordmån” för och behov av skolutveckling. Det är en 

grannlaga uppgift, med stora krav på kvalitet och genomförande, inte minst i samspelet 

mellan läraren som forskare och forskaren som handledare. Hodgkinsons retoriska 
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uttalanden om att skolan genom sin relativa alldaglighet kanske inte innehåller några 

mysterier eller outforskade delar, ska inte uppfattas alltför bokstavligt. Skolans komplexa 

verklighet kan snarare beskrivas som ett mysterium, skiftande från dag till dag. Att likna 

skolan vid varuhus, småföretag och kontor känns inte relevant i någon mening. 

Hodgkinson instämmer på nytt. 

 

But of course this is not the case. To argue in this way simply slurs over the inherent 

complexities of the concept of education itself, this, upon analysis, turns out to be one of 

the most complex concepts in the language. Far more complex than commerce or industry 

or bureaucracy. It is not merely complex but also profound. In short, education is 

something very special in the field of human affairs, as I shall endeavor to show.  

 

(Hodgkinson, 1991, s.15) 

7.6 Sammanfattning 

Den flerstämmiga reanalysmodellen förväntas bidra till en mer nyanserad förklaring av 

skolan som samhällsinstitution och som organisation, med likvärdigt beaktande av ett 

tredje, individuellt förankrat, perspektiv på skolans mikronivå. De bilder som tas fram, 

kan användas till den realistiska kartläggning av skolan som både Arfwedson & Lundman 

(1980) och Berg (1995a, 2003a) efterlyser som viktiga bidrag till den fortsatta forskningen 

om skolor och deras utveckling.  

 

I nästa kapitel (8)  avser jag att empiriskt prova det flerstämmiga reanalysinstrumentet på 

tidigare genomförda kulturanalyser i grundskolan, med fokus på elevernas röster. I kapitel 

2 beskrev jag kulturanalysens dialogiska samspel mellan texter i form av brevutsagor och 

frirumsmodellens begreppsapparat. Flerstämmigheten förväntas synliggöra den inre 

dialogen i texterna, mellan brevskrivare med likvärdiga röster. Resultatet förväntas ge en 

bredare förståelse av hur skolans elever som aktörer upplever sitt vardagsarbete.  
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8. Empiri - Fortsatt prövning av det flerstämmiga analysinstrumentets 
form och funktion 

8.1 Inledning 

I det här kapitlet fortsätter jag att pröva ut det flerstämmiga reanalysinstrumentet. Jag 

redovisar här mitt sökande efter uttryck där det empiriska materialet kan hjälpa mig att 

reflektera över aktörernas värden, värderingar och motiv för sitt handlande i skolans 

vardagsarbete, i enlighet med avhandlingens syfte. Det reflexiva förhållningssättet innebär 

att man tolkar sin egen konstruktion av kunskap och sina egna tolkningar i ett ”tänkande 

runt sitt eget tänkande” (Andersson, 2005, s. 28). Forskaren och föremålet för 

forskningen utgör ett gemensamt sammanhang och är kontext- eller situationsberoende i 

tolkningen av den verkliga vardagsvärldens språk. En positivistisk uppfattning, där 

forskaren och det som undersöks inte påverkas av varandra är därför ohållbar (Alvesson 

& Sköldberg, 2008).  

 

Skolutveckling enligt frirumsmodellen beskrivs av Berg (2003a) som en aktivitet till elevers 

och till den enskilda elevens bästa. En viktig fråga är vad som menas med elevers bästa och 

vem som har makt att avgöra detta. Berg noterar att vad som i enskilda fall är elevers 

bästa är en professionell angelägenhet för skolans personal, dess elever och föräldrar. Jag 

har därför valt att förlägga den fortsatta utprövningen av analysinstrumentet till elevnivån. 

8.2 Fem nyanser av skolans kultur 

Männikö (2005) presenterar mänskliga aktörers  händelser i en berättelsevärld. Inspirerad 

av detta presentationssätt visar jag fem nyanser av skolans kultur, hämtade från 

kulturanalyser enligt frirumsmodellen, där jag ansvarat för handledning av analysarbetet. I 

den empiriska framställningen har jag influerats av Berg et.al (1999), som i slutrapporten 

till skolforskningsprojektet SLAV240, använde den fria berättelsen för att presentera de 

frågeställningar och den problematik, som i mer traditionellt forskningsmässig form 

redovisades på annan plats i rapporten.   

 

Mitt empiriska underlag är hämtat från kulturanalyser i skolor i tre kommuner, varav två 

är avgränsade till enskilda kommundelar. De sammanfattande beskrivningarna bygger på 

data från kommuner och kommundelar, skolornas kultur- och dokumentanalysrapporter, 

samt kommunalt framställda kvalitetsredovisningar. Valet av kommuner, kommundelar 

och skolor har gjorts som ett målinriktat (Chein, 1981) eller ändamålsenligt (Patton, 1980) 

urval, baserat på att upptäcka, förstå och få insikt i ett problemområde på ett sätt som ger 

så mycket kunskap som möjligt. Cohen & Manion (1991, s. 103) talar om ”purposive 

sampling”, där forskaren handplockar de informationsenheter som uppfattas som mest 

                                                      
40

 Styrning, Ledning och skolans Arbete/Verksamhet. 
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relevanta för att beskriva ett visst sammanhang. De valda principerna för datainsamling 

utgör ett icke-sannolikhetsurval, dvs. ett urval som inte bidrar till generalisering i statistisk 

bemärkelse. Honigmann (1994) förordar användandet av icke-sannolikhetsurval för att 

undersöka vad som verkligen sker, vad dessa händelser kan leda till och vilka relationer 

som kopplar samman dem. Utifrån avhandlingens syfte, att utveckla ett flerstämmigt 

reanalysinstrument, ser jag det varken som angeläget eller legitimerat (Merriam, 1994) att 

generalisera undersökningsresultaten från de valda kommunerna, kommundelarna och 

skolorna till andra sammanhang.  

 

I centrum för min presentation står fem skolor, här benämnda Andvare, Dvalin, Eljudne, 

Fejna och Livets Träds gymnasium, i kommundelen Angerborg, belägen i Barrö kommun. 

Syftet med presentationerna av de fem skolorna är att med utgångspunkt från 

skolaktörernas egna berättelser om sitt vardagsarbete, åstadkomma överskådliga bilder av 

skolors kulturer ur ett mikropolitiskt grundat aktörsperspektiv. Dessa bilder genomlyses 

sedan på nytt med hjälp av det flerstämmiga reanalysinstrumentet, som en abduktiv 

förklaringsmodell. Hodgkinson menar att skolans operativa filosofi41 kännetecknas av tre 

huvudfaktorer; ”the interaction of role and personality in the context of value” (Hodgkinson, 

1991, s. 43). Reanalysen av skolornas kulturer innebär en samtidig betraktelse av såväl 

individuella, som organisationella och institutionella faktorer i skolkulturen, av betydelse 

för skolors utveckling. Analysen förväntas bidra med empiriskt grundad information och 

kunskap till den fortsatta diskussionen om skolors inbördes likhet (Hodgkinson) och/eller 

olikhet (Arfwedson). 

 

The same factors of structure and function apply across widely differing organizational 

cultures; the same psychological demands of affective control, distancing, and 

compartmentalization contribute to executive stress; the same moral dilemmas and the 

same value paradigm apply across the board.  

(Hodgkinson, 1991, s. 145) 

8.2.1 Kommunen, kommundelen och skolorna  

Lärande och utveckling är ett grundläggande mål för skolverksamheten i Barrö kommun. 

I skolplanen utsägs att lärandet ska ha sådan kvalitet att varje elev kan nå de nationella 

målen i respektive ämne. Skolan ska sätta eleven i centrum och medverka till att varje barn 

efter sin egen förutsättning får en bra start i livet, lär sig att ta ansvar och att visa hänsyn. 

Skolan ska vidare eftersträva att eleverna grundlägger en livslång lust att lära. Elevens 

lärande sker ur fler kunskapskällor än tidigare och förmågan att ta till sig och utveckla nya 

kunskaper förutsätter goda baskunskaper. En hög kvalitet i barn- och ungdomsskolan är 
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viktig också för samhället i stort. Fler ungdomar bör gå vidare till högre studier och ha 

med sig goda kunskaper. Näringsliv och arbetsmarknad ställer allt högre krav på 

utbildningens innehåll och kvalitet. 

 

Angerborg är en kommundel och tätort med drygt tjugotusen invånare. Befolkningen är 

ung; 30 procent är under 25 år och 50 procent är under 45 år. Endast 15 procent av de 

boende i området är ålderspensionärer. I kommundelen finns fyra grundskolor; Andvare, 

Dvalin, Eljudne, Fejna42 och en gymnasieskola, benämnd Livets Träds gymnasium. Flera 

av skolorna har en stark mångkulturell prägel, men i någon av stadsdelens skolor finns 

också få elever med invandrarbakgrund.  

 

Andvare skola (F-6) ligger naturskönt, nära skog och sjö och har en grön profil där man 

försöker arbeta med miljön i så många ämnen som möjligt. Målet för skolans miljöarbete, 

tillsammans med barnen, uppges vara att barnen ska lära sig att naturen är något som vi 

alla måste vårda och inte bara bruka. Skolan har elever i 6-årsverksamhet, upp till årskurs 

6, samt fritidsverksamhet. För att på bästa sätt ta tillvara varje barns individuella behov 

sker en stor del av skolarbetet i åldersblandade grupper. Andvare skola framstår som en 

liten och trivsam skolenhet där alla elever blir sedda. Varje dag innehåller flera olika 

moment av avslappning. Klassisk musik, massage, avslappningsövningar och fruktstunder 

förväntas stimulera till friskare elever och ett bättre studieresultat. En övergripande 

målsättning är att alla elever och vuxna ska känna trygghet på sin arbetsplats och glädje 

och empati i umgänget med varandra. 

 

På Andvare skola tjänstgör tre lärare och två förskollärare, varav en har ansvar för 

förskoleklassen och även arbetar på fritids. En lärare arbetar som resurslärare i klass 1-3. I 

personalen ingår lokalvårdare och fritidspedagog på deltid. Samarbetet mellan lärarna 

fungerar bra och man upplever sig ha stor frihet i det dagliga arbetet, men brist på 

”bollplank” och ”stöttning”. Skolan har på kort tid haft flera rektorsbyten, med skiftande 

pedagogiskt ledarskap som konsekvens. I lärarnas arbetslag har medlemmarna stöttat 

varandra genom samsyn och flexibilitet. Ett problem har varit och är att fritidspedagog 

och lokalvårdare inte känner sig fullt delaktiga i arbetslagets verksamhet.  

 

Dvalin är en F-6 skola med ca 400 elever. Skolan har tre fritidshemsavdelningar och tre 

förskoleklasser. På skolan tjänstgör 50 lärare, 5 skolassistenter/skolvärdar och 10 anställda 

i kök och städ. Skolan har en stor andel elever med invandrarbakgrund. För att möta 

denna elevgrupps särskilda behov har man inrättat en förberedelsegrupp för nyanlända 

elever utan svenska som modersmål. Dvalin skola har som mål att ge alla elever en 

likvärdig utbildning, att de ska bli sedda och få ett starkare självförtroende, trots kulturella 
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och språkliga svårigheter. Varje klass ansvarar enligt ett rullande veckoschema för att den 

inre och yttre skolmiljön ska upplevas som lugn och trygg. Samtliga avdelningar och 

klasser arbetar dagligen med värdegrundsfrågor, något som genomsyrar hela skolarbetet. 

Demokratin är en ledstjärna i varje socialt och pedagogiskt sammanhang. 

 

Eljudne är en F-6 skola med ca 350 elever, varav en stor elevgrupp från olika kulturer. På 

skolan tjänstgör ett 30-tal lärare, organiserade i arbetslag, samt icke-undervisande personal 

som vaktmästare, lokalvårdare, skolsköterska, kurator, bibliotekarie, fritidsledare, kanslist 

och rektor. Eljudne skola ligger nära skog och vacker miljö. För att stötta nyanlända 

elever från andra länder har man, i likhet med Dvalin, inrättat en förberedelseklass där 

undervisningen syftar till att eleverna ska lära sig så pass bra svenska att de relativt snabbt 

kan slussas in i den ordinarie klassen. Eleverna har tillgång till datorer i varje klassrum. 

Det finns även datarum där eleverna har möjlighet att använda datorer vid sökning av 

fakta. Till biblioteket köps nya böcker med jämna mellanrum. 

 

Fejna är en F-9 skola, med 400 elever i grundskolan och 50 elever i grundsärskola och 

förskoleklass. Fejna ska kännetecknas av trygghet, gott lärande, god arbetsmiljö, hög grad 

av delaktighet och av att sätta elevens behov i centrum. På skolan finns även ett skolråd, 

där skolledning, elever, föräldrar och lärare tillsammans utvecklar skolans verksamhet. 

Personalen är organiserad i vertikala arbetslag, för att ge varje elev större möjlighet att nå 

uppsatta mål utifrån en individuell utvecklingsplan. I arbetslagen samverkar personal från 

olika verksamheter och med skilda ämneskompetenser kring en gemensam elevgrupp. För 

grundskolans elever kan ansvariga lärare därigenom planera skolarbetet för gruppen mer 

individuellt, utifrån den enskilda elevens behov. För barn i förskoleklass har det inneburit 

att de i större utsträckning har kunnat välja aktiviteter utifrån egen mognad och 

motivation. 

 

Livets Träds gymnasium är beläget nära Angerborgs kommundelscentrum och har ca 900 

elever och 120 anställda. Skolans personal beskriver en vardag fylld av arbetsglädje och 

utveckling, med positiva förväntningar i hela verksamheten. Både elever och lärare 

upplever lärandet som meningsfyllt och dynamiskt, med ett väl fungerande samarbete 

över program- och ämnesgränser. Livets Träds gymnasium är uppbyggt kring olika 

nationella program, med IT som ett naturligt hjälpmedel. Kreativa processer leder till ett 

lärande präglat av ny kunskap och ett undersökande arbetssätt. Eleverna ges möjlighet att 

pröva olika arbetsformer för att nå sina mål och estetiska uttrycksformer ingår som en 

naturlig del i skolarbetet för alla. Ett humanistiskt perspektiv och ett tvärvetenskapligt 

tänkande genomsyrar all undervisning. 
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8.2.2 Skolkulturen och skolornas ledning 

I så gott som varje kulturanalys enligt frirumsmodellen finns det relativt likartade utsagor 

om skolans ledning. I avhandlingens inledning  uppmärksammar jag, med Berg (2003a), 

att en förutsättning för hållbar skolutveckling är en utvidgad aktörsberedskap i hela 

organisationen, dvs. bland berörda skolaktörer på olika nivåer. Bristande aktörsberedskap 

på en eller flera nivåer kan leda till en kontraproduktiv skolutveckling, där frirummet vare 

sig upptäcks eller görs tillgängligt för alla. Den fortsatta prövningen av det flerstämmiga 

analysinstrumentet uppmärksammar därför betydelsen av relationerna mellan skolkulturen 

och skolans ledning. I det empiriska materialet43 från de fem skolorna i Angerborgs 

kommundel, beskrivs skolornas ledning ofta med likartade utsagor. 

 

Andvare skola präglas av en instabil ledningsstruktur, där ”rektorstjänsten vacklat hit och 

dit” på grund av sjukskrivningar och andra icke specificerade orsaker. De rektorer som 

funnits på plats har, enligt brevskrivarna, inte klarat att tillräckligt sätta sig in i skolans sätt 

att arbeta och inte heller i rollen som pedagogiska ledare med en lyssnande och stödjande 

funktion. Efter flera rektorsbyten finns hos många en önskan om en rektor som stöd och 

”bollplank” vid problem och som kan stå för drivkraften i en pedagogisk utveckling. 

Trots den relativa frihet som frånvaron av rektor på ett sätt kan sägas ha inneburit, har 

personalen på samma gång känt sig vilsna och utan stöttning. En stor del av arbetstiden 

har gått åt till uppgifter som inte direkt kommer eleverna till del. De flesta lärare uttrycker 

att arbetsbördan ofta känns tung, då man är få som ska dela på många uppgifter vid sidan 

av det ordinarie arbetet med eleverna. I brist på en fungerande skolledning har lärarna 

tvingats bearbeta fler och fler frågor om den vardagliga undervisningen i arbetslaget, bl.a. 

på konferenstid, då man egentligen önskat ha pedagogiska samtal, utvärderingar och 

erfarenhetsutbyte. Tack vare den goda samarbetskulturen mellan arbetslagets medlemmar, 

uppfattas skolverksamheten, av lärarna, ändå ha fungerat relativt väl. 

 

Dvalin har i likhet med Andvare präglats av täta rektorsbyten. Flera av rektorerna har 

tjänstgjort under mycket korta perioder. Många är oroliga för att rektor inte ska hinna och 

orka med alla som arbetar på skolan. Oron utsträcks till hur rektor ska kunna sätta rättvisa 

löner utan att se sin personal i verkligheten. Lärarna vill se sin pedagogiska ledare mer ute 

i verksamheten och man vill själva bli sedda av rektor. En klapp på axeln, några 

uppskattande ord och en fråga om hur man har det, är exempel på hur rektor enkelt kan 

visa uppskattning. Hos de flesta lärare finns en önskan om att rektor ska medverka vid 

pedagogiska möten och styra upp dem på ett bättre sätt. Man vill att rektor ska arrangera 

möten mellan gamla och nya lärare, där de kan utbyta erfarenheter och tips. Behovet av 

ett pedagogiskt ledarskap, med en uttalad profil, klara ramar och en detaljerad 
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målbeskrivning, framstår i breven som mycket stort. Tydliga mål för verksamheten skulle 

främja samarbetet mellan olika grupper på skolan. ”Om man vet vad som gäller, känner 

man sig trygg och behöver inte konkurrera med någon”, menar en av skolans lärare. 

Andra uttrycker att man lämnats ”vind för våg” och att ledningens visioner för den 

pedagogiska verksamheten på sin höjd fladdrat förbi i pappersform. Otillräcklig 

uppföljning av gemensamt beslutade prioriteringsområden har fått det pedagogiska 

utvecklingsarbetet att stanna av. 

 

Även Eljudne har dominerats av täta rektorsbyten. Skolans nuvarande ledare uppges vara 

alldeles för lite insatt i de olika verksamheterna som finns, med följd att gemensamt 

fattade beslut inte alltid går att genomföra. Personalen önskar att rektor prioriterar besök i 

klasser under skoldagen och på fritids. Genom att rektor tar för liten del i vardagsarbetet, 

blir det svårt för honom att rätt förstå elever och personal. En fråga som flera lärare 

ställer är hur rektor kan sätta personalens löner utan att se personalen i verksamheten. I 

några mindre personalgrupper finns ett visst förtroende för skolans ledning, men i 

kollegiet som helhet råder ändå ett utbrett missnöje över rektors sätt att leda skolan. Man 

talar om detaljstyrning, kontrollbehov och makt, vilket leder till olust och otrygghet. Hos 

många finns en önskan om att rektor ska delegera mer och ge arbetslagen större frihet att 

bestämma över inköp och kompetensutveckling i en dialog, uppbyggd av ett mer 

demokratiskt och tydligt ledarskap. Eljudnes personal säger sig förstå det komplexa i att 

samtidigt vara pedagogisk-, administrativ- och ekonomisk ledare, samt chef för en stor 

personalgrupp. I rektors arbetsuppgifter ingår utvecklingssamtal, lönesamtal, informella 

samtal m.m. En återkommande utsaga i breven är frågan om inte rektors arbetsbörda helt 

enkelt är för stor.  

 

Fejna har länge haft en stor personalomsättning på ledarsidan, vilket påverkat 

arbetsklimatet och skolan som organisation. Personalen önskar sig ledare som man får 

behålla längre än vad som kännetecknat de senaste åren. En fungerande kommunikation 

mellan personal och skolledning, präglad av demokrati och medbestämmande, uppges 

som en förutsättning för ett gynnsamt arbetsklimat och ett gott lärande. Relationen mellan 

parterna har under en längre tid inte varit den bästa, vilket sägs ha öppnat upp för 

oönskade beteenden av fjäsk och inställsamhet. Flera brevskrivare påpekar att man mår 

dåligt av att se sina kollegor bli illa behandlade av skolans ledning. I många personalbrev 

efterlyses ett mer långsiktigt perspektiv när en ny skolledare tillträder som vill förändra 

och förbättra verksamheten. Det är viktigt att förstå personalen och ta till sig det som 

fungerar bra. Varje ny skolledares vilja till ett så kallat förändringsarbete tar tid och kraft 

från lärarens vanliga arbete. Det finns en uttalad önskan om en stark, synlig och 

deltagande ledning, som kan ge trygghet och stöd i det dagliga arbetet och som ser och 

uppmärksammar medarbetarnas arbetsinsats och kompetens. Då kommer personalen att 

känna sig uppskattade och uppmärksammade för vad de gör och behöver inte längre 



143 
 

känna att de sliter i det tysta. Rektor ska kunna delta i de naturliga konversationer som 

uppstår över en kopp kaffe, finnas med i arbetslagens diskussioner och ge förutsättningar 

för att idéerna om utveckling och lärande arbetas med utifrån arbetslagets möjligheter. 

 

På Livets Träds gymnasium är de allra flesta nöjda med sina skolledare och berömmer dem 

för deras framförhållning. Livets Träds gymnasium har inte som grundskolorna i 

kommundelen påverkats av täta och oönskade byten av ledare, utan har en ledningsgrupp 

med mångårig erfarenhet av att arbeta på skolan. Skolans ledare omnämns i breven 

generellt som engagerade och lyhörda, positiva och öppna för nya idéer och förslag. Alla 

är dock inte lika nöjda. Några lärare påpekar att feedback eller uppskattning från ledarna 

sker alltför sällan och att man behöver bli bättre på att lyssna. Andra lärare upplever att 

framförhållning, mål och visioner saknas. Man har en skolledning som fungerar, men som 

inte syns tillräckligt i den dagliga verksamheten. Personalen upplever sig generellt ha en 

allmän tidsbrist, hög arbetsbelastning och missnöje med lönesättningen Man hinner inte 

med det som verkligen är betydelsefullt i en skola; det mogna samtalet kring pedagogik 

och metodik, tid till eftertanke och reflexion över en komplicerad arbetsprocess. 

 

8.2.3 Gemensamma drag hos de undersökta skolorna 

De fyra grundskolorna; Andvare, Dvalin, Eljudne och Fejna, visar upp gemensamma drag 

av bristande kontinuitet i skolornas ledning och i förväntningarna på sina ledares 

betydelse för det gemensamma arbetet på skolan. Livets Träds gymnasium har inte på 

samma sätt som grundskolorna präglats av återkommande rektorsbyten, utan har en 

ledarstab med mångårig erfarenhet av att arbeta på skolan. I synen på ledarnas betydelse 

för arbetssituationen ansluter man sig ändå till grundskolornas uppfattning. En 

sammanfattande bild av relationen mellan skolkultur och skolledning i de undersökta 

skolorna, visar att bristen på kontinuitet i skolornas ledarskap, med täta byten av rektorer, 

av många uppfattas som ett kontraproduktivt hinder för en hållbar skolutveckling. 

 

För att varje aktör i skolan ska bli sedd och uppmärksammad i sitt arbete, krävs, enligt de 

undersökta skolornas personal, ett aktivt och personligt engagemang från skolans ledare. 

Bristen på kontinuitet i skolornas ledarskap, med täta byten av rektorer, framstår som ett 

allvarligt hinder för skolans utveckling. Kommunikationen mellan skolledning och 

personal minskar och den ömsesidiga förståelse, som behövs för att utveckla 

verksamheten mot samma mål försvåras. Utformandet av en gemensamt överenskommen 

profil, klara ramar och en detaljerad målbeskrivning för skolan försenas och/eller uteblir. 

Den demokratiskt inriktade arbetsprocessen riskerar att bytas mot ökad detaljstyrning, 

kontrollbehov och maktanspråk från ledningens sida, vilket kan leda till otrygghet och 

vantrivsel.  
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8.2.4  Det osynliga kontraktet 

Berg (1995) söker, i ett idealtypiskt syfte, härleda logiska relationer mellan en skolas inre 

miljö och arten av det ledarskap som utövas i denna miljö. I kulturanalyser i två 

grundskolor( Skola 1 och Skola 2) i SLAV-projektet, redovisar Berg följande karakteristika 

för Skola 1, med bäring på lärarnas relation till skolornas ledare. 

 

De intervjuade högstadielärarna är ense om att verksamheten inom högstadiet följer ett 

traditionellt mönster där lärarindividualismen är påtaglig. Detta innebär emellertid inte att 

skolvardagen präglas av lugn och ro. Skolledarna har enligt de intervjuade inte accepterat 

detta mönster, utan har under många år i större eller mindre omfattning legat i fejd med 

sådana lärare som anger tonen i denna traditionella omfattning av verksamheten.  

(Berg, 1995, s. 118) 

 

Arbetsenhetsorganisationen är en arena för öppna konflikter mellan skolledare och lärare. 

Samtliga intervjuade uttrycker på olika sätt motstånd mot skolledarna, vilket Berg 

förklarar med oförenligheten av lärarnas traditionellt individualistiskt orienterade 

skolkultur med skolledarnas verksamhetsinriktning. Motståndet mot skolledarna är inte 

entydigt. Vissa lärare känner sig tveksamma inför skolledarna som personer, men ansluter 

sig till deras ideologi och inriktning. Andra ser skolledarna som ideologiska motståndare 

och kritiserar även deras brist på diplomati i umgänget med personalen. Vid de 

systematiskt genomförda lektionsbesöken önskar man att skolledarna inte ska uppträda 

som kontrollanter, utan som assisterande kompanjonledare. Klassrumsbesöken bör ske på 

lärarnas och inte på skolledarnas villkor. Sammanfattningsvis, säger Berg, är de flesta på 

Skola 1 på olika sätt kritiska mot skolledarna. Den dominerande kulturen tycks vara 

polariserad mellan lärarkollegiet å ena sidan och skolledarna å den andra.  

 

Skola 2 har ett starkt individualistiskt inslag i sin kultur på högstadiet, med elevvården 

som ett av tradition profilerat problemområde. Låg- och mellanstadiernas kultur uppges 

ha en tämligen stabil struktur och en kultur av ”lugn och ro”, samt ”högt i tak”. De 

intervjuade lärarna har genomgående ett högt förtroende för skolledarna, vilka beskrivs 

som lågmälda, positiva och allmänt stöttande. Den enda kritik som framkommer är att 

skolledarna möjligen kunde vara mer tydliga. 

 

Berg slår fast att kulturen på Skola 1 är splittrad och turbulent, medan Skola 2 präglas av 

en mer stabil kultur, ”eftersom lärarna upplever att det råder en hög grad av konsensus 

mellan den kultur som skolledare och lärare gemensamt står för” (Berg, 2003a s. 122). En 

viktig fråga är om de båda skolornas skilda kulturer, av relativ turbulens respektive 

stabilitet, utgör hinder eller möjligheter för att utnyttja frirummet? Frågan går inte att 

entydigt besvara, då kulturanalysen och tolkningen av dess resultat inte ger tillräcklig 

kunskap om ”vilka ambitionsnivåer vad avser skolutveckling som i de enskilda fallen är de 
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mest lämpliga och riktiga” (ibid.). Analysen kan möjligen leda till ett auktoritativt 

beslutsunderlag, utifrån perspektivet av lärarnas relationer till och upplevelser av den 

kultur som skolledarna vid respektive skola representerar. Det är viktigt att påpeka, säger 

Berg, att slutsatserna är grundade på ”lärarnas upplevelser av sin egen och sina skolledares 

arbetssituation” och inte utifrån ”egentliga upplysningar om skolledarnas faktiska 

arbetssituation” (a a s. 128). I en kompletterande enkät- och intervjuundersökning söker 

Berg fördjupa bilden av hur lärarna uppfattade skolledarna. I en analys av resultatet 

konstaterar han slutgiltigt att skoltillvaron upplevs som mest harmonisk av såväl lärare 

som skolledare, när arbetsrelationen dem emellan motsvaras av det osynliga kontraktet. Utan 

detta kan skolsituationen komma att präglas av disharmoni och maktkamp. Hypotesen 

om det osynliga kontraktet definieras på följande sätt: 

 

Lärare kontrollerar undervisningens innehåll och form, skolledare kontrollerar 

administrationen och den löpande förvaltningen. Givet detta följer ett ”osynligt kontrakt” 

mellan skolledare och lärare, med följande (här något tillspetsade) innehåll: Administration 

och förvaltning överlåts åt skolledare under förutsättning att skolledare inte lägger sig i 

undervisningens innehåll och form. 

(Berg, 1995, s. 116) 

 

I ett senare arbete (Berg, Groth, Nytell, Söderberg, 1999) betonas på nytt det osynliga 

kontraktets relevans för arbetsrelationen mellan lärare och skolledare i skolans 

vardagsarbete. I skolans värld finns inte samma naturliga och fast kopplade förhållande 

mellan ledarskap och kultur som i andra organisationer. I motsats till den ofta framförda 

uppfattningen om ledarnas roll som nyckelaktörer i fråga om möjligheter att påverka en 

organisations kultur för forskarna fram en annan, empiriskt grundad, ståndpunkt. Med 

unika särdrag i förhållande till andra organisationer, menar man att skolan mycket väl kan 

uppvisa en annan resultatbild  än vad som kan läsas ut av resultaten från den allmänna 

ledarskapsforskningen. 

 

Närmare bestämt innebär detta att våra studier visar att sannolikheten för att den inom en 

skola rådande dominerande organisationskulturen ska påverka skolledarnas yrkesutövning 

är högre än motsvarande sannolikhet att skolledarna påverkar kulturen. Innebörden av 

detta är att skolledarna tvingas till att i extremfallet inordna sig i – eller åtminstone ta stor 

hänsyn till – den rådande organisationskulturen, när skolans lokala verksamhet planeras, 

genomförs och följs upp.  

(Berg, et.al., 1999, s. 200) 

 

Det osynliga kontraktets statiskhet ersätts av Berg med en mer flexibel bild av relationen 

mellan lärare och skolledare, i en konfliktfylld vardag. I ett traditionellt förvaltningsinriktat 

skolledarskap, presenteras det osynliga kontraktet som skolledarnas yrkeskod, formulerad 

i ”Kontroll över administrationen, undervisningen åt lärarna” Berg, 2003a, s. 200). I en 
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skola, där skolledarens arbete baseras på att som verksamhetsansvarig initiera och 

genomföra en utvecklingsprocess och där resultat- och målstyrningssystemet förväntas bli 

föremål för lokala tolkningar, inriktas relationen ledare- lärare mer på en samsyn i fråga 

om det tillgängliga frirummet. Skolledarna måste dels ha en uppfattning om det 

existerande frirummet i organisationen för autonoma handlingar och dels kunna 

uppmuntra sina medarbetare att verkligen nyttja detta frirum till elevers bästa. Berg talar 

om en vardagsnära skolutveckling, som utgår från den enskilda skolans behov och 

ambitioner, till skillnad från på förhand konstruerade strategier och modeller, avskilda 

från skolors egentliga arbetsvillkor och vardagsarbete. För att den enskilda skolan ska 

klara att driva sin egen skolutveckling fordras ett ”bottom-up” perspektiv i hela 

verksamheten, dvs. ett förhållningssätt, där skolutvecklingen tar sin början i varje skolas 

unika vardagsarbete. I denna uppfattning finns en samstämmighet mellan Berg och de 

olika perspektiv på skolutveckling som tidigare beskrivits.44  

8.2.5  En plattform för skolutveckling 

Kulturanalysen blottlägger innehållet i den eller de kulturer som är dominerande på en 

skola. Resultatet av analysen kan tolkas utifrån de lokalt organisationella varianterna av 

skolans, historiskt och samhällsstrukturellt förankrade institutionella värdebaser (Berg, 

2003a). Med befintliga instrument för analys av skolkod och skolkultur kan vi, utifrån 

resultatet av en kulturanalys, göra mer eller mindre empiriskt belagda bedömningar och 

bestämningar av vad som är möjligt eller inte möjligt att göra på en skola.  

 

Resultaten från kulturanalyserna i Angerborgs kommundel ansluter väl till Bergs 

beskrivning av vardagsnära skolutveckling. Däremot framstår ingen av skolornas kulturer 

som anhängare av det osynliga kontraktet (Berg,1995) eller av skolledares yrkeskod med 

tydligt åtskilda roller och arbetsåtaganden för skolans ledare och dess andra aktörer (Berg, 

2003a). Samtliga undersökta skolor efterlyser skolledare, som kan ge stöd och trygghet i 

arbetet och fungera som en aktiv partner i en dialog om skolans utveckling, både 

kortsiktigt och på längre sikt. I det empiriska materialet finns ett uttalat behov av en stark, 

synlig och tydlig ledning, väl förankrad i det dagliga arbetet och av Berg (2003a) beskriven 

som verksamhetsansvarig.  

 

En individuellt riktad reanalys av materialet från kulturanalyserna, kan sannolikt förväntas 

ge ett ytterligare bidrag till uppbyggnaden av en gemensam plattform för skolutveckling i 

Angerborg. Aktörsberedskapen i hela skolorganisationen kan beskrivas tydligare och 

problemen med brister i kommunikation och förhållningssätt mellan ledning och personal 

synliggöras och öppna för olika förslag till lösningar. Hodgkinson (1991) menar att 

organisationer inte nödvändigtvis måste studeras eller bedömas utifrån sina medlemmars 

                                                      
44

 Se vidare Berg & Scherp, Red. 2003, s 220 f. 
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värden och värderingar, men att dessa i grunden primitiva och inte sällan negativa krafter 

rätt hanterade kan bidra till organisationens måluppfyllelse. I varje organisation 

förekommer konflikter i vardagsarbetet, som ”a sort of daily combat” (Hodgkinson, 1991, 

s. 112). För att övervinna dessa konflikter och/eller använda de krafter som visas för att 

utveckla organisationen fordras en ömsesidig förståelse av aktörer på olika nivåer. 

Förståelsen kan uppnås genom bruket av”the deadliest weapons in the administrative 

armory” (ibid.). 

 

The skills of logical and critical analysis, conceptual synthesis, value analysis and 

commitment, the power of expression in language and communication, rhetoric and most 

fundamentally, the depth of understanding of human nature.  

(Hodgkinson, 1991, s. 112)  

8.3 Reanalys av Angerborgs skolkulturer 

Den kombinerande begreppsapparat av Berg och Hodgkinson, med referens till 

Arfwedson, som det flerstämmiga reanalysinstrumentet är uppbyggt av, kommer nu att 

prövas i en reanalys av Angerbergs skolkulturer, med bäring på relationerna mellan 

skolledning och personal.  

8.3.1 Relationer mellan skolledning och personal 

Andvare skolas önskan om en stödjande och förstående ledare, med förmåga att leda 

skolans pedagogiska utveckling, kan tolkas som ett uttryck för en skolkultur, präglad av 

utvidgad aktörsberedskap och lärarprofessionalism. Ökad samverkan av nomotetiska och 

idiografiska strävanden skulle i ett utvecklingsarbete möjligen kunna leda till högre 

måluppfyllelse i den pedagogiska verksamheten.  

 

Den vacklande ledningsstrukturen har försvagat den institutionella styrningen, vilket 

personalen på Andvare upplevt som ett mer synligt, om än inte direkt önskat, frirum. 

Utan tillgänglig ledning har man inte klarat att ta steget ut i frirummet, utan förskansat sig 

som grupp inom respektive arbetslag, med den egna kulturen som en yttre gräns för 

vardagsarbetet. Ur den försvagade institutionella styrningen och bristen på organisationell 

ledning har ett dilemma (4)45 utvecklats i mötet mellan skolans implicita uppdrag och 

skolors implicita uppgifter.  Frånvaron av egentliga mötesplatser för skolans utveckling 

och minskat tryck från institutionella värdebaser har, i förening med den kollektiva 

känslan av förstärkt grupptillhörighet, rubbat balansen i det nomotetiska och idiografiska 

samspelet och påverkat skolkulturen i kontraproduktiv riktning. Hodgkinson talar om en 

Nivå 2-kultur, vilken kan försvåra för en kommande ledare att bli den pedagogiska ledare 

som skolan behöver. ”Crudely put, to lead is to know what makes people tick and use this 
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 Se vidare Berg, 2003a s 36 och kapitel 7:3 i denna avhandling.  
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knowledge for the common ends. And this implies a heightened sensitivity to the 

phenomenon of value-impress” (Hodgkinson, 1996, s. 152). 

 

Dvalin kännetecknas av en ledningsstruktur med täta rektorsbyten, vilket fått personalen 

att känna sig övergivna och otrygga i sitt arbete. Bristen på tydliga mål, klara ramar och en 

detaljerad arbetsbeskrivning är påtaglig. Det finns i organisationen en uttalad önskan om 

rektor som pedagogisk ledare och en förmedlande länk mellan olika personalgrupper i 

skolan. Samtidigt finns en rädsla för att rektor inte ska orka eller hinna vara den ledare 

man vill ha. Skolkulturen på Dvalin domineras i hög grad av idiografiska strävanden. Den 

otrygghet och vilsenhet som nämns, tillsammans med bristen på egentlig färdriktning och 

en avstannande gemensam utveckling, visar på en Nivå 1-kultur, präglad av aktörernas 

individuella värden och intressen. Hodgkinson varnar för vad som kan hända när den 

individuella nivån tillåts att breda ut sig till synes okontrollerat inom en organisation. 

Obalansen i det nomotetiska och idiografiska samspelet leder ofta till en kvarstående 

antagonism mellan den individuella och den organisationella nivån, som kan vara svår att 

hantera och övervinna.” And why? Because the follower has a form of ultimate power 

and because the common interest is always in jeopardy. Never secure. Always threatened 

by this lowest layer of interest” (Hodgkinson, 1996, s. 159). 

 

I Eljudne finns en utbredd misstro inför rektors sätt att leda verksamheten, utvecklad 

över tid genom utarmning av innehåll och förmåga i ledningsstrukturen. Personalen 

kräver ökad självständighet och ett delat ansvar för skolan, i en demokratiskt formad 

dialog. Det gemensamma arbetet för skolans utveckling har ersatts av detaljstyrning, 

kontroll och makt från skolledningen. Dominansen av nomotetiska strävanden har 

förändrat Eljudnes skolkultur till en Nivå 3-skolkod, upprättad och underhållen av en 

skolledning med despotiska drag. Hodgkinson talar om den ofta förbisedda och/eller 

underskattade administrativa kraften i organisationen och manar till försiktigt bruk av den. 

Skolans aktörer kan annars riskera att reduceras till osjälvständiga och improduktiva 

medlemmar, utan egen vilja och förmåga att delta i skolans utveckling. 

 

This is a psychological set or condition into which a subordinate rapidly falls when places 

in a context of formal organization with the appropriate dramaturgical and symbolic 

trappings of authority in place. It is a condition of ready obedience and willingness to be 

commanded. In extreme forms it is present in totalitarian and military contexts but to 

some extent it is present from the outset in all formal organizations.  

(Hodgkinson, 1996, s. 158f) 

 

Livets Träds gymnasium har i motsats till grundskolorna en skolledning med flerårig 

tjänstgöring på skolan. Ledarna beskrivs i uppskattande ordalag som personer, men 

ledarskapets utövande uppvisar en rad brister. Skolledningen uppfattas inte som en aktiv 
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kraft i det gemensamma vardagsarbetet. Personalen upplever inte att man är en 

sammanhållen grupp och känner inte heller att den samlade kompetensen utnyttjas på 

bästa sätt. Vissa lärare menar att skolan har en särskild vi-känsla. Denna uppfattas dock 

inte av alla. Skolan är uppdelad i mer eller mindre synligt utvecklade grupperingar, 

avgränsade av t.ex. ämnen och projekt. Också mer fritidsbetonade grupper förekommer. 

Inom varje grupp finns undergrupperingar på flera nivåer. Grupperna fungerar väl för 

vissa, andra känner sig inte delaktiga och några upplever sig inte delaktiga överhuvudtaget. 

Inom skolan finns hos flera en vilja att öppna gränserna mellan olika grupper, men hos 

andra en strävan att förstärka nuvarande struktur. Inom de grupper som upplevs fungera 

väl finns liten eller ingen vilja till förändring. 

 

Skolkulturen på Livets Träds gymnasium kan förstås som en Nivå 4- kultur, dominerad av 

bristande samarbete inom och mellan olika subgrupper. En skolkultur av sub- eller under- 

grupper kan liknas vid ett nätverk av självorganiserade grupper, styrda av medlemmarnas 

professionella ambitioner och uppbyggda av relationer mellan individer, mer än ett 

formellt uppdrag (Abrahamsson, 2007). Sociala nätverk med bristande arbetsfördelning 

och ett odefinierat chefs- och ledarskap försvårar för gruppen att åstadkomma ett 

gemensamt resultat. ”Paradigmatically V4 influences and special circumstances can modify 

and modulate the overall downward impress of the culture upon the organization and its 

individual members” (Hodgkinson, 1996, s. 152).  

 

Fejnas skolkultur är inriktad på en fungerande balans i det nomotetiska och idiografiska 

samspelet. Efter åratal av sviktande ledarskap söker man upprätta ett strategiskt samarbete 

mellan skolledare och personal, grundat på ömsesidig respekt, medbestämmande, 

trygghet, stöd och uppskattning och en demokratisk dialog. Rektor ska ges en synlig och 

naturlig roll i skolans vardagsarbete. Skolkulturen på Fejna kan beskrivas som en Nivå 5-

kultur av etiskt samförstånd och ett gemensamt arbete för optimal måluppfyllelse. På 

Fejna är skolans institutionella värdebaser levande och mötesplatserna för skolan som 

organisation och institution väl rustade för att tas i bruk som arenor för skolutveckling. 

Hodgkinson påpekar att nivå 5- kulturer genom sin stabiliserande inverkan ofta intar en 

konservativ hållning med, i ogynnsamma fall, utvecklandet av svårhanterliga kontra- 

produktiva krafter. Bristen på ett fungerande ledarskap har fått Fejnas personal att gå mot 

autonomi och man har utvecklat en en viss misstro mot nya skolledare. Utmaningen finns 

i möten mellan skolans explicita uppdrag och skolors implicita och explicita uppgifter 

(Dilemma 1 och 2). ”Such cultures are essentially conservative, dominated by the 

metavalues – not impervious to change but resistant to it and inelastic. A culture over-

rigid breaks, a culture over-flexible never takes on form” (Hodgkinson, 1996, s. 160). 
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8.3.2 Iakttagelser och slutsatser  

I reanalyserna av skolornas kulturer framstod gemensamma drag av bristande kontinuitet i 

skolornas ledning och i förväntningarna på skolans ledare som pedagogiska ledare med 

aktivt deltagande i vardagsarbetet. Resultaten visar på betydande skillnader i skolornas 

organisationella strukturer av formellt och informellt beslutsfattande. Kunskapen om de 

underliggande mönster som påverkar skolans vardagsarbete, kan sannolikt användas till 

att göra organisationen mer transparent och formbar. Sambandet mellan beslutsfattande 

och verkställande behöver inte längre betraktas som oförutsägbart och händelsestyrt, utan 

kan förklaras och förstås utifrån varje skolas specifika situation. Drivkrafterna i 

medlemmarnas kollektiva handlande, tydliggörs i relationen mellan organisationens och 

dess medlemmars mål. Det dialektiska samspelet mellan organisationens nomotetiska och 

idiografiska strävanden skiljer sig åt från skola till skola. Fördjupad kunskap om 

aktörernas agerande och förhållningssätt inom ramarna för detta samspel, ökar 

möjligheten att reellt utveckla enskilda skolor och/eller skolområden, på pedagogikens 

villkor, till elevernas bästa.  

 

Abrahamsson (2007) påminner om att graden av struktur i en organisation inte bara är 

följden av en historisk utveckling, utan en konsekvens av de uppgifter som ska utföras. 

Med andra ord kan en organisation där ledningen uppvisar mer eller mindre stora brister, 

knappast utföra sitt uppdrag utan att särskilda åtgärder behöver vidtas. Abrahamsson 

jämför med Berlins fall på våren 1945, där den sönderfallande administrationen till varje 

pris försökte uppehålla lojalitet och disciplin. Hodgkinson (1983) framhåller en ledares 

förpliktelse att agera, i frågor som berör organisationens grundläggande värden och 

värderingar. Den analys som krävs för att förstå en konflikt av detta slag, innehåller en rad 

frågor, syftande till att kartlägga var (på vilken nivå) och vem som agerar, på ett sätt som 

skiljer sig från det överenskomna samspelet mellan aktörerna i vardagsarbetet. 

 

What are the values in conflict in the case and can they be named? What fields of value (V1 

through V5) are most affected? Most salient? Who are the value actors? How is the conflict 

distributed interpersonally and intrapersonally? Is it interhierarchial on the paradigm? Or 

intrahierarchical? Are any of the major fallacies operative: homogenetic, naturalistic, 

militaristic, excisionistic? What principles or strategies for conflict resolution are most 

fitted to the case? What are the metavalues?  

(Hodgkinson, 1983, s. 207) 

 

Abrahamsson (2007) menar att en organisation där nomos inte kan byggas upp successivt 

är sårbar och snabbt kan försvagas, om inte ledarna visar tillräckligt av rationalitet eller 

målinriktning. Samtidigt sjunker tilliten till ledarna och organisationens grundläggande 

värden urholkas. Berg (2003a) framhåller med Söderström (1987) att ledarskap kan 

betraktas som en egen profession och att skolledares problem ofta består av att de inte 
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tillräckligt kan frigöra sig från det kollegiala trycket att agera som kollega och därmed 

begränsas av de lojaliteter som lärarprofessionen innebär. Återkommande byten av 

rektorer riskerar att skapa just den obalans i det nomotetiska och idiografiska samspelet 

som både Hodgkinson och Abrahamsson uppmärksammar.  

8.4  Elever för skolutveckling 

I ett historiskt perspektiv har elever ofta betraktats och behandlats som passiva deltagare i 

skolorganisationen. I ett resonemang om elevers olika aktörsberedskaper i den målstyrda 

skolan, uppmärksammar Berg (2003a) skilda elevroller i form av medverkare, deltagare och 

åskådare. Att med kulturanalys som instrument se närmare på dessa elevroller kan vara 

problematiskt, med frirumsmodellens ursprung i forskning om lärares yrkesnormer 

(Lortie, 1975). En möjlighet är att i en elevkulturanalys studera elevgruppers kulturer i 

förhållande till förekommande lärarkulturer.  

 

Som framgångsfaktorer för skolutveckling betonar Myndigheten för skolutveckling (2008) 

ett tydligt fokus på mål och resultat, delaktighet och inflytande, samt långsiktighet och 

uthållighet. Om någon av dessa framgångsfaktorer saknas i det lokala kvalitetsarbetet, 

minskar förutsättningarna att förbättra skolarbetet. Den stora utmaningen sägs vara att 

hålla fast vid idén om att utveckling sker först och bäst när de verksamma själva ”äger” 

frågan och att en eventuell framgång är beroende av hur mycket delaktighet och 

inflytande som ges till skolornas egna aktörer. Dessutom måste utvecklingsarbetet vara 

strukturerat, systematiskt och verklighetsanpassat, samt baserat på relevant forskning.  

 

Myndigheten framhåller vidare att arbetssätt och fördjupade analyser är viktiga för att 

stärka kunskapsgrunderna för skolutveckling och stimulera till dialog kring den framtida 

skolan. Den enskilt viktigaste faktorn för elevernas kunskapsutveckling är läraren. God 

kunskap om undervisningsämnet och förmåga till variation och fantasi i undervisningen 

ger respekt och tilltro för lärarens uppdrag och för trygghet i skolan. Att utveckla elevers 

kunskaper, förmågor och förhållningssätt kan inte göras isolerat från det sammanhang där 

de utvecklas. Till detta krävs en helhetsförståelse av faktorer i skolvardagen som påverkar 

lärandet; olika betingelser, individens kapacitet och sammanhang i gruppen. Med 

fördjupad kunskap och insikt om dessa faktorers förekomst och påverkan, på såväl 

gruppen som den enskilde eleven, ges läraren en större möjlighet att organisera 

undervisningen för optimalt lärande.  

 

Blossing (2003) poängterar vikten av att från början engagera skolans elever i ett 

förbättringsarbete. Om eleverna inte ges möjlighet att aktivt delta i förbättringsarbetet 

minskar också deras möjlighet att känna delaktighet i detsamma. I stället finns en risk att 

man då protesterar mot och på olika sätt försöker att bromsa utvecklingen. Skolutveckling 
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behöver inriktas på att uppmuntra variation och olikhet, då alla barn och ungdomar är 

individer med egna särdrag. I slutrapporten till SLAV 2-projektet (Berg et al., 1999) 

uttrycks ett intresse för de elevkulturer som utvecklas vid en skola och om relationen 

mellan dessa och den skolkultur som i huvudsak är synonym med lärarkulturen. Mötet 

mellan dessa kulturer innebär en möjlighet att utvinna ny kunskap om den totala 

skolkulturen. Berg ser frirumsmodellens användbarhet i studier av klassrumsarbete och 

elevmedverkan på mikronivån som en möjlighet att flytta fram kunskapspositionerna på 

detta område.   

8.4.1 Elevkulturen på Fejna 

Som en del av skolutvecklingsarbetet på Fejna företogs en undersökning av elevkulturerna 

på skolan, utifrån 390 elevbrev formulerade utifrån den öppna frågan: Hur är det på 

Fejnaskolan och hur vill Du att det ska vara? Den grupp som tolkade och analyserade 

brevmaterialet och sammanfattade det i en gemensam rapport, bestod av lika delar elever 

och lärare från årskurs 4 till 9. Med det flerstämmiga reanalysinstrumentets hjälp, kommer 

jag i en reanalys av materialet46  att beskriva och förklara Fejnas dominerande elevkulturer. 

Syftet är att undersöka huruvida kunskap om elevkulturen kan ge ett användbart tillskott 

av kunskap om skolkulturen på Fejna som helhet och om elever för skolutveckling, som 

en möjlig väg till framgångsrik utveckling av skolan. 

  

Med den fria berättelsen som form (Männikkö, 2005) vill jag öka den subjektiva inifrån- 

förståelsen av eleverna som aktörer i skolvardagen.  Att förstå inifrån är synonymt med 

begrepp som mening, intentionalitet, mening, aktörssyn och förståelse genom reflektion 

(Helenius, 1990). Berättelsen ses av vissa som det främsta sättet att göra mänsklig 

erfarenhet meningsfull (Johansson, 2005). ”När en text innehåller institutionella aktörer är 

det ett tecken på att diskussionen förs på en abstrakt nivå. När däremot enskilda 

människor fungerar som aktörer i texten kan detta ses som ett kännetecken för en mer 

konkret nivå (Männikö, 2005, s. 103). 

 

Eva och Liisa 

Fejna är en bra skola, tycker Eva och Liisa, båda tio år och elever i årskurs fyra. Skolan är 

rolig, alla är omtänksamma och lärarna är snälla. Men det är också mycket bråk och tråkigt 

för att det inte finns så mycket att göra på raster och håltimmar. Båda flickorna tycker att 

skolan är bra, men kan bli ännu bättre. 

 

Just nu är det väl sådär, skolan kan bli bättre än vad den är 

Vi ska ändå bygga om nästa år så blir det ännu bättre skola 

                                                      
46

 I beskrivningen av det empiriska materialet från de fem skolorna har jag skrivit in kortare citat i texten och 
markerat dem med citattecken. Längre citat och utsagor som underlättar förståelsen har jag brutit ut ur den 
löpande texten och markerat med kursiv stil.  
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En stor grupp av skolans elever tycker att Fejna har ett oförtjänt dåligt rykte. Eva menar 

att Fejna är en bättre skola än vad många tror. Skolan har många elever från andra länder, 

vilket Eva tycker är bra, ”så att alla barn lär känna människor från olika länder, så de lär 

sig att inte döma folk från andra länder”. När Eva och Liisa säger att skolan är bra är det 

ett uttryck för att man trivs och tycker om att gå till skolan. Man har roligt på rasterna, det 

finns många snälla elever och skolan är lugn, med en bra miljö. Eva sammanfattar de 

positiva intrycken.  

 

Det är kul på Fejna. Det är kul att gunga. Det är kul att jobba. Jag leker på fritids, det 

är kul. Det är bra att jag får gå på fritids på högstadiet. Det är skönt att jag har 

kompisar.  

 

Liisa tycker att det är för mycket läxor och att skolan är gammal, sliten och smutsig. För 

att man ska trivas i skolan är det viktigt hur lokalerna ser ut och vad de har för utrustning. 

Salarna på Fejna är små och materialet är i dåligt skick. Bänkarna är vingliga, det saknas 

ofta pennvässare och skåpen är för små. ”Vi har en massa söndriga saker man ska 

använda till lektionerna” säger Liisa. Eva är delvis av en annan uppfattning. 

 

Skolan är i sig ganska bra, eller helt okej, det finns bättre skolor och det finns sämre. Det 

jag anser vara bäst på skolan är skolans lokaler, framför allt tekniksalen, 

hemkunskapen och NO-salarna. 

 

Åsikterna om skolmaterial som böcker, pennor och suddgummin är samstämmigt kritiska. 

Eva tycker att böckerna ofta inte räcker till och att de flesta är kladdiga och trasiga. Liisa 

har en önskan om att skolan borde stå för allt material som pennor, linjaler och 

miniräknare. Man önskar sig också bättre möjligheter att kunna använda skolans datorer. 

Båda har synpunkter på hur Feja kan göras mer trivsam för eleverna. Man vill t.ex. kunna 

röra sig fritt mellan byggnaderna och att bakdörrarna ska vara låsta så att inte cigarettrök 

från äldre elever tränger in i korridoren. Hur klasserna är sammansatta och vad de fått för 

namn är viktigt, liksom det självklara i att uppföra sig väl och visa hänsyn. 

 

Fejna ska, om det går enligt planerna, byggas om inom kort. Lokalerna ska anpassas till en 

skola med två spår, vilket. medför att årskurs fyra till nio kommer att vara i samma 

byggnad som högstadiet. Liisa hoppas att ombyggnaden ska betyda en uppryckning av 

standarden på undervisningslokalerna. Hon önskar sig en större gympasal och att det ska 

finnas fler redskap, vattenkran eller vattenfontän, bättre duschar och omklädningsrum. 

Eva vill inte att årskurs fyra till nio ska vara i samma skolbyggnad. 

 

En viktig del av skolvardagen utgörs av skolmatsalen och den mat som serveras eleverna. 

Eva önskar sig blommor på borden. Liisa tycker inte att hon får tillräckligt med mat. Båda 
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är överens om att maten är för enformig och att det känns som samma mat hela tiden. 

Även den vegetariska maten är för likadan och borde varieras mer. Eva vill inte äta svensk 

mat varje dag, medan Liisa tycker att det godaste som serveras är ärtsoppa och pannkakor 

och vill gärna ha mer husmanskost på skolans matsedel. Båda framhåller att många har 

klagomål på maten. Potatisen är sönderkokt eller inte färdigkokt. Riset är för salt och 

pannkakorna smakar för mycket ägg. Matsalen är också för liten. När det är mycket folk 

blir det trångt, alla stolar och bord är upptagna och man önskar att inte så många skulle gå 

dit på samma gång. 

8.4.2 Analys av elevberättelserna 

Analysen av elevberättelserna görs utifrån funktioner, sammanhang och konsekvenser. 

Det handlar om att systematiskt tolka elevernas egna tolkningar av sig själva och sin 

sociala värld. Forskaren som uttolkare frågar sig vilken mening berättelsen har, men söker 

inte efter en bestämd ”sanning” utan utgår ifrån att varje berättelse kan öppna för en 

mångfald reflexiva tolkningar. Alvesson och Sköldberg (1994) betonar att den reflexiva 

tolkningen är inriktad på vikten av bredd och variation i det reflektiva arbetet. De 

reflekterande inslagen ska vara tydliga och framträdande, såväl i forskningsprocessen som 

i dess produkter. Reflektionen uppstår i relationerna och skärningspunkterna mellan olika 

element eller nivåer. Ansatsen bygger på att varje nivå tas på visst allvar, utan att någon av 

dem ska betraktas som den rätta eller viktigaste insikten. Konsten är, säger Alvesson och 

Sköldberg att behärska olika tolkningsmöjligheter utan att låta dessa ensidigt behärska en 

själv. 

 

Det empiriska materialet från elevkulturanalysen på Fejna beskriver skolverksamheten på 

mikronivå, ur ett elevperspektiv. För en reanalys av den beskrivna ytstrukturen (Alvesson 

& Sköldberg,  1994 ; Chomsky, 2007) positioneras det empiriska materialet med hjälp av 

institutionella imperativ (Berg, 2003a) till relationer och skärningspunkter (Alvesson & 

Sköldberg, 1994) i skolans övergripande kontext av organisation och institution.  

8.4.3 Elevkulturen i årskurs fyra 

Elevkulturen i årskurs fyra fokuserar på brister i skolans inre och yttre arbetsmiljö, 

avseende lokaler, utrustning och pedagogisk tillämpbarhet. I elevgruppen råder enighet 

om hur skolan kan förbättras, men också en viss oro över att inte tillfrågas och informeras 

tillräckligt om den planerade ombyggnaden. Skolans professionella yrkesgrupper har i sitt 

arbete att förhålla sig till samtliga institutionella imperativ. I vardagsarbetet kan enstaka 

imperativ operationaliseras i dilemman, uppkomna i relationen av skolan som institution 

och organisation. Den samstämmiga elevkulturen kan beskrivas som en Nivå-2 kultur. 

Hodgkinson talar om konforma grupper som familjer, mot bakgrunden att individens 

första upplevelse av en organisation sker inom familjen. För att påverka en grupp av detta 
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slag i avsedd riktning krävs ett pragmatiskt förhållningssätt till gruppens behov och 

förutsättningar. Pragmatism förklaras som en metaideologi, inriktad på att lösa de mest 

närliggande problemen i organisationens vardagsarbete. Att åtgärda de upplevda bristerna 

i elevernas arbetsmiljö borde därför ges hög prioritet i Fejas plan för skolutveckling. 

Relationen mellan elevgruppen (familjen) och dess ledare (skolan som organisation och 

som institution) skulle sannolikt förstärkas och ge effekter av ökad trivsel och högre 

måluppfyllelse. 

 

The leaders of this organization, father and mother and their surrogates, tend naturally to 

incorporate the pragmatist archetype, often at its best (…) The norm that majority 

preferences should therefore be given priority in the personal value-calculus is easily, 

though at times painfully, accepted as a righteous discipline. Thus the pragmatic leader 

tends automatically to be rewarded with votes, endorsements, and power.  

(Hodgkinson, 1996, s. 99) 

 

Familjemetaforen återfinns också hos Bolman och Deal (1997), där en bra familj sägs 

kräva serviceinriktade ledare, som optimalt försöker tjäna de olika familjemedlemmarna 

och familjen som helhet. För Fejnas del betyder det en utsträckt skyldighet för skolans 

ledning att förstå och i möjligaste mån uppfylla de behov och intressen som finns i 

skolvardagen. 

 

Leyla och Samir 

Både den yttre och den inre miljön på Fejna utgör viktiga delar av skolvardagen för Leyla 

och Samir, tolv år och elever i årskurs sex. Samir uppskattar skogen runt skolan, Leila 

önskar att det fanns fler växter både inomhus och utomhus. Båda är överens om att något 

av det bästa med Fejna är att det finns stora ytor att röra sig på. Skolgården är man inte 

lika nöjd med. Leila önskar sig fler utemöbler, ett regnskydd och en isbana. Samir tycker 

att det är roligt att ha en lekplats, men vill att den ska vara större och ha fler grejer (cyklar, 

hopprep, leksaker) att leka med, nya gungor, en stor gunga, en ren sandlåda, 

klätterställningar, tunnlar, högre hängsaker och en lång rutschkana. Leyla tar upp att 

bandymål och basketkorgar är trasiga, vilket begränsar skolans begränsade möjligheter till 

lagidrott. Hon vill också ha ett staket runt fotbollsplanen och nät på fotbollsmålen.  

 

I likhet med Eva och Liisa är Leyla och Samir i stort sett nöjda med skolans lokaler, men 

har också förslag på hur man kan bygga ut, bygga om och måla skolan. Leyla vill ha nya 

och bättre skåp, med riktiga lås.  En del av de skåp som används nu är söndersparkade 

och nerkletade. De nya skåpen ska vara tillräckligt stora för att rymma både böcker och 

ytterkläder. Alla skåp ska vara lika stora så att det blir rättvist. Båda klagar på luften och 

temperaturen i klassrummen. Man vill ha bättre ventilation och element som fungerar. 

Leyla berättar att den dåliga luften ger henne huvudvärk och att hon fryser på vintern, då 
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elementen inte fungerar. ”På sommaren blir det för varmt i stället och då orkar man inte 

jobba för det”, menar Leyla. Samir tycker att luften även är dålig i korridorerna.  

 

Leyla och Samir vill se en förändring i klassrummen. Leyla beskriver sitt klassrum som 

”kul men lite trångt”. Samir tycker att klassrummen är tråkiga, fula och behöver snyggas 

till. Hur klassrummen ska se ut råder det delade meningar om bland skolans elever. Några 

av Samirs klasskamrater vill ha röda väggar, andra vill ha blå, gröna eller starka ljusa 

färger. I några brev föreslogs att eleverna själva målar om sitt klassrum. Leyla önskar att 

det skulle finnas en klocka i varje klassrum. Uppehållsrummet betyder mycket för eleverna 

på Fejna. Det är viktigt att ha någonstans att träffas för att sitta och prata eller för att 

spela spel. Eleverna önskar sig fler spel av olika slag, ett biljardbord och fler pingisbord, 

bättre musikanläggning och större variation på musikstilar att lyssna på. Samir föreslår ett 

separat musikrum där man bara får lyssna till musik. Leyla tycker att uppehållsrummet är 

trångt, mörkt och trist. Hon vill ha bättre ljus, roligare färger på väggarna, nya möbler och 

gärna tavlor som eleverna själva gjort. En annan populär plats är biblioteket. Samir vill att 

bibliotekets öppettider ska ändras, så att han kan sitta där på raster och göra läxor eller ha 

biblioteket som uppehållsrum. Fler böcker, nyare böcker och fler datorer är andra 

återkommande önskemål.  

8.4.4 Elevkulturen i årskurs sex 

Elevkulturen i årskurs sex framstår som mer komplex än för kamraterna i lägre åldrar. 

Kritiken mot arbetsmiljön får stå tillbaka för individuella önskemål av skilda slag. 

Gruppkänslan är fortfarande stark, men innanför dess yttre ramar finns ett frirum för den 

enskilde eleven, t.ex. i målning av klassrummet, aktiviteter i uppehållsrummet och 

öppettider för biblioteket. Det är ännu för tidigt att tala om en upplösning av ”familjen” i 

subgrupper, men det finns vissa tendenser som förebådar ett uppbrott. 

 

De strukturella förändringar som eleverna i årskurs sex efterfrågar kan tolkas som en Nivå 

– 3 kultur, med påverkan på hela organisationen. En ändring av bibliotekets öppettider 

t.ex. berör ju alla elever. Hodgkinson påpekar att Nivå-3 kulturen, genom intryck och 

erfarenheter från andra grupper kan distanseras från rent individualistiska strävanden. De 

idiografiska behov och önskemål som Leyla och Samir redovisar, gör det möjligt att 

beskriva elevkulturen i årskurs sex i roller av aktiva medverkare, mer än begränsade till 

deltagare och åskådare i skolorganisationen (Berg, 2003a).  

 

Klass 8A 

I ett samtal om lärande i klass 8A framkom många skilda åsikter. Det fanns både klagomål 

och beröm för hur lärare är mot eleverna och hur de undervisar. Vissa elever framhöll att 

nästan alla lärare är bra, medan andra tyckte att alla lärare är dåliga. En elev ansåg att 
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lärare kräver för mycket kunskap av sina elever och att lärare är för noga med hur 

uppgifter ska lösas. ”Man måste förklara på 15 sidor papper innan man får rätt” De som 

trivs med sina lärare använder ord som ”väldigt bra fröken”, ”trevliga och kunniga”. 

Många uppger att lärarna är bra, rättvisa, snälla och att de ger mycket kunskap. ”De gör 

att man känner sig trygg”. Att vara rättvis och inte kränka eller sänka elever framför andra 

elever är viktigt. Lärare och elever borde också kunna samarbeta bättre. Några elever i 

klass 8A uttryckte besvikelse över sina lärares förhållningssätt till ungdomar. 

 

Vissa lärare sänker eller kränker elever framför andra elever. Ibland blir man så arg att 

man säger emot, men sen får man själv skit. 

 

Det bästa vore om lärarna hade en bättre relation med eleverna. På så sätt kan studierna 

gå bättre. Att lärare och elever samarbetar på ett bra sätt  

 

Det kan kanske få ner oroligheterna och så det blir lugnare i skolan 

 

Jag tycker att det verkar vara rätt många lärare som inte trivs med ungdomar, de verkar 

jobba för någon annan anledning. Ni borde uppdatera med bättre lärare och som kan 

handskas med oss elever 

 

Om lärandet, lärarna och lektionerna som helhet gick meningarna isär. Somliga tyckte att 

allt är bra som det är, att lektionerna är roliga och att lärarna är engagerade och 

hjälpsamma. Många i klassen är nöjda med lärarna och deras lektioner. ”De lär ut på olika 

sätt, vilket gör det roligt att lära sig nya saker”. ”Man lär sig alltid något nytt under varje 

lektion”. Andra är inte lika nöjda. En grupp elever uttryckte att ”man fattar ingenting för 

dom kan inte förklara bra”. Några elever menade att det finns för få lärare och att det är 

pratigt och stökigt på lektionerna. ”Alla elever ska vara tysta så man kan få komma igång i 

tid och jobba ostört under lektionerna”. Lösningar på problemen saknades inte. Eleverna 

i klass 8 på Fejna önskar sig förändring och har flera förslag på hur skolan kan utvecklas. 

 

Man borde på något sätt belöna de som jobbar bra, inte på något sätt som kostar men 

man kan låta de sluta tidigare eller dylikt. Då kan de satsa mer på skolan än innan. 

 

Skolan borde börja tänka på eleverna mer. Lärarna kommer hit, gör sitt  jobb sen går, 

dom måste peppa eleverna mer, få dom att förstå hur viktig skolan är. 

 

Schemat engagerade de flesta i klassen. Vissa tyckte att skoldagarna var för långa, rasterna 

för många och att sovmorgnarna kunde vara fler. Andra ville ha längre raster för att hinna 

göra något kul på rasten, ”en del elever hinner bara hämta och lämna nya böcker innan de 

ska in på nästa lektion”. Att sluta sent kändes besvärligt och innebar praktiska problem av 
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olika slag. Långa lektioner upplevdes som tråkiga. Även här redovisades flera konkreta 

förslag till utveckling. 

 

Minimera rasterna så man kan komma hem tidigare så man orkar göra läxorna när 

man kommer hem från skolan 

Tiderna som man slutar måste bli mindre, det finns folk som har fritidsaktiviteter och 

därför behöver dom sluta tidigare 

 

8.4.5  Elevkulturen i årskurs åtta. 

I klass 8A har ”familjen” nu i stor utsträckning ersatts av en subkultur av mindre grupper 

med skilda åsikter om skolan och dess arbete. Elevkulturen kan beskrivas som en Nivå-4 

kultur, om än med koppling till de tidigare beskrivna nivåerna två och tre. Gemensamma 

mönster för Fejnas elevkultur tydliggörs alltmer, i den samtidiga betraktelsen av de olika 

årskursernas och klassavdelningarnas kulturer. Parallellt framgår det att elevkulturen i ett 

mikroperspektiv inte utan vidare kan förstås som en analog motsvarighet till skolans 

personalkultur. Med sitt innehåll av direkt och indirekt betydelse för den pedagogiska 

verksamheten kan den snarare uppfattas som ett underliggande mönster av kombinerande 

kulturer. Kunskap om elevkulturen kan öka förståelsen för vad som händer ”bakom 

scenen” (Selander, 2008), på den sociala arena där läraren inte har omedelbar tillgång. 

Vardagliga och till synes uppenbara och enkla situationer kan vid en närmare analys ges en 

annan tolkning som utgångspunkt för elevers och lärares gemensamma agerande. 

 

Jelena, Sadia och Ahmed 

På Fejna finns en stor grupp elever med utomnordisk bakgrund. Tre av dessa elever är 

Jelena, Sadia och Ahmed. Alla tre trivs och känner sig trygga i skolmiljön. Man trivs med 

kompisarna, gillar lärarna och tycker att man får den hjälp man behöver för att klara sitt 

skolarbete. Jelena säger att ”det finns massor av saker att göra” på lektioner och på raster, 

t.ex. ”caféet, spela pingis, fotbollsspel, pyssla, måla, spela bandy, läsa sagor, gå till skogen, 

leka med dockor, äta pannkakor, sjunga, ha matematik och svenska”. Allt detta gör att 

man tänker positivt och inte blir trött. Sadia, som nyligen börjat på Fejna, berättar att hon 

blev ”nästan chockad” över att skolan var så bra, då hon hört rykten om att Fejna var en 

dålig skola. 

 

Först trodde jag att skolan var dålig, för det gick rykten att skolan var dålig. Men när jag 

började i denna skolan var det tvärtom, den var bra, alla lärarna är trevliga och eleverna 

är trevliga. 
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Ahmed menar att Fejna fortfarande har ett dåligt rykte, men att alla vill vara med och 

förändra det. Det bästa sättet att skapa ett gott rykte är att alla hjälps åt för att alla elever 

ska trivas. Ahmed efterlyser en skoltröja, en jacka, en skoluniform, ”något som skulle få 

andra att se att vi kommer från Fejna”. Jelena och Sadia blir ofta störda på lektionerna av 

elever som är ute i korridorerna och det förekommer skrik och bråk på rasterna. Man 

tycker att det i huvudsak är eleverna som förstör klimatet och miljön i skolan. Alla elever 

borde ställa upp mer och hjälpas åt att skapa en positiv stämning. Jelena berättar om 

gånger hon blivit arg, ”t.ex. när någon kastade en snöboll i huvudet eller när killarna 

förstörde vår koja”. Det finns inte alltid någon vuxen där som kan eller vill ingripa. 

Ahmed påpekar att det oftast finns en rastvakt ute som man inte ser och han vill se fler 

lärare på skolgården, i korridorer och uppehållsrum. 

 

Ett särskilt problem på Fejna är mobbning. Jelena, Sadia och Ahmed är eniga om att det 

finns många som mobbar och som blir mobbade på skolan. Man upplever att de vuxna 

inte alltid tar problemen på tillräckligt allvar. Äldre elever kräver ”respekt” av yngre elever 

och utnyttjar dem som springpojkar. Det finns tjejer och killar som är utanför och som 

inte alla räknar med. Jelena vill att lärare borde vara strängare och inte tillåta att kompisar 

kallar varandra för ”hora” och liknande. Elever som förstör för andra behöver ändra 

attityd. Ahmed framhåller att slagsmålen ökat och att han själv blivit slagen. Sadia säger att 

hon inte alltid blir trodd av skolans personal när hon vill berätta något hon sett och hört. 

Alla tre vill att skolan gör något åt dessa problem. 

 

Lärarna måste börja ta mer ansvar, se mer, kolla på dom som är mobbade som alla säger 

dumma saker till varje dag. Dom mår inte bra. Ni måste hjälpa till mer på skolan. Nån 

kanske tar självmord, nån kanske skär sig. Är det värt för att lärarna bara ser det dom 

vill och inte ser det ungdomarna ser och hör?  

 

8.4.6  Den dominerande elevkulturen 

Jelena, Sadia och Ahmed kan genom sin utomnordiska bakgrund sägas representera den 

dominerande elevkulturen på Fejna. Man kan därför tala om en Nivå 5-kultur-ethos, eller 

med frirumsmodellens begreppsapparat om ett ”elevethos”. Skolan betraktas av eleverna i 

ett gemensamt mikro-, meso- och makroperspektiv. Hodgkinson uppmärksammar 

uppmärksamheten samspelet mellan kulturerna på nivåerna 2-3-4. ”These influences are 

cultural and are often subliminal or unconscious” (Hodgkinson, 1996, s. 160).  

 

En återkommande fråga i skolforskning är vad läraren kan göra för att höja kvaliteten i 

elevers lärande (Ellmin & Levén, 1998). Om elevens lärande i skolan ska närma sig 

nationella mål och uppnå den kompetens ”som svarar mot den professionella kunskap 
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som samhällets komplexitet fordrar” (Dimenäs & Sträng Haraldsson, 1996, s. 71) krävs 

att eleven görs delaktig i en aktiv process. Berg (2003a) talar om elever som medverkare. 

Dessa elever är av olika anledningar mer anpassade till skolans uppdrag och struktur och 

klarar att balansera skolpliktens tvång mot rättigheten till en utbildning inför framtiden. 

Persson (1994) hävdar att lärarens handlingsutrymme varierar med hans förmåga att 

påverka eleverna med hänvisning till deras behov av utbildning. Hur väl det lyckas, beror 

på systemets påverkan och elevernas vilja och motivation att engagera sig i skolarbetet. 

Arfwedson (1980) ser ett samband mellan skolkoden och elevers hållning till och i skolan. 

Lärarnas uppfattning om eleverna bestämmer till en del också elevernas villkor i skolan. 

Individuella lärarkoder ger ofta motsatta bilder av relationer och förhållningssätt mellan 

lärare och elever. Exempel är: 

 

arbeta och prestera goda studieresultat, så kommer vi lärare att vara nöjda och kamratliga 

och det blir trivsamt på skolan 

 

vi förstår och ställer upp, men du får också ta din del av ansvaret för hur det går 

om du sköter dig och uppför dig ordentligt så ska du få lära dig det du är istånd att förstå  

(Arfwedson & Lundman, 1980, s. 99) 

 

Den anpassning och socialisation som lärare och elever genomgår ser ut på olika sätt, i 

enskilda skolor (Arfwedson & Lundman, 1980). Berg (2003a) menar att frirumsteorin ger 

utrymme för att diskutera frågor om klassrumsarbete och elevmedverkan på mikronivå i 

ett vidare sammanhang. Den egentliga betydelsen av samspelet mellan skolans personal- 

och elevkulturer är en empirisk fråga.  

 

Elevrådets styrelse 

Elevrådets styrelse på Fejna består av elever från skolans samtliga årskurser. Om 

betydelsen av ett väl fungerande elevråd råder samstämmighet hos majoriteten av skolans 

elever och lärare. Elevrådets styrelse, med sin ordförande Miryem (Mia) och vice 

ordförande Anton, inbjuder ofta och gärna till diskussion om Fejna idag och imorgon. 

Mia vill att Fejna ska vara en bra skola där både barnen och vuxna kan bestämma, men 

upplever ibland att ”lärarna bara förändrar och gör om allt när eleverna har lov, dom 

frågar aldrig eleverna hur dom vill ha det”. I varje samtal Mia har med sina kamrater 

tycker hon sig förstå att skolans elever vill och kan vara med och besluta om mycket mer 

än de gör nu. ”Förslagen som kommer in till elevrådets styrelse är mycket skiftande, men 

ska väl inte vara omöjliga att genomföra”, säger Mia. Någon vill åka mer hiss, en annan 

lära sig simma, en tredje önskar att få vara med och välja lampor till klassrummet. Det 

finns önskemål om att själv få bestämma var man ska praoa och att niorna ska ha bal.  
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Ett problem på Fejna, som elevrådsordföranden uppmärksammar, är att lärarna och 

skolledningen ger eleverna för dålig information om olika saker som har med skolarbetet 

att göra. Kritiska synpunkter om bristande kommunikation riktas även mot elevrådet. 

 

Så som det blev första dagen efter sommarlovet då vi hade fått nya lärare. Ingen hade sagt 
något till oss. Blev väldigt besviken 

Och att lärarna skriver i rutorna dagens läxor efter lektionen så att man inte behöver gå 
och fråga läraren 

Jag tycker inte att det ska finnas elevråd för vissa är rädda för att prata med dom som är 
med i det 

 

Kontakten med övrig personal på Fejna varierar. Skolsyster hjälper dem som behöver, 

men syns inte till så mycket och kan vara svår att hitta. Bespisningspersonalen och 

personalen i skolcaféet är snälla, medan rektor inte alltid lyssnar på eleverna. Man vill ha 

mer hjälppersonal, städpersonal, rastvakter och kanske en skolpräst. Anton räknar upp en 

rad områden, där eleverna vill ha ändrade spelregler. Några av dessa prioriterade önskemål 

är att man själv ska få bestämma om man ska ha mössa eller keps på sig under lektionstid 

och hur mobilen ska hanteras under lektionstid. Någon önskar att få ha en vattenflaska 

med sig i klassrummet, någon annan vill få lov att göra två toabesök per lektion. Om 

värdet av vissa rutiner och regler i skolvardagen råder stor enighet. 

 

Man ska få vara inne när det regnar. En del får det och tycker det är bra. 

Högstadieeleverna får vara inne på rasterna. 

Alla ska få vara i klätterställningen utanför huvudbyggnaden 

Man ska få ha jackorna på sig inomhus. 

Det ska vara tillåtet att ha MP3-spelare och lyssna på musik när man arbetar 

självständigt 

Andra regler har man olika åsikter om. De flesta elever tycker inte att man ska få köra 

moped till skolan och om man ändå gör det, inte tillåtas att fritt åka omkring på 

skolgården. Någon efterlyser en rökruta. Anton frågar sig varför inget görs åt att det finns 

elever som röker och snusar, fast alla vet att det är förbjudet. ” Det är bra regler på 

skolan. Det är bara tråkigt att de inte följs”, påpekar han. Elevrådets styrelse 

uppmärksammar också problemet att de vuxna inte verkar bry sig om att elever bryter 

mot skolans regler. Man föreslår att lärarna inför en taktik, som alla lärare använder och 

som de verkligen håller fast vid. Skolan bör bli mer sträng och ha större koll. Många 

elever vill själva ha hårdare regler för de som inte visar respekt, ”t.ex. skolkar, kommer för 
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sent, stör mycket på lektionerna eller trakasserar någon annan”. När vissa elever stör, 

tycks de aldrig bli utkörda utan läraren säger bara ”tyst”. I stället borde läraren ringa hem 

till föräldrarna. Elever som kommer för sent bör få en frånvarolapp hemskickad. 

Däremot ser man inte kvarsittning som en bra metod för lärande. 

8.4.7  Skolkultur och elevråd 

Elevrådet ingår formellt som en del av den organisationella styrstrukturen på Fejna. Ett 

problem är bristande kommunikation mellan elevrådets medlemmar och skolans övriga 

delar. Trots en utpräglad Nivå-3 kultur, inriktad på skolutveckling för ökad måluppfyllelse, 

har man svårt att i praktiken påverka skolans vardagsarbete. De oklara ramarna för 

skolans arbete med elevinflytande, hämmar elevrådets möjlighet att uppnå den legitimitet 

man behöver för att i praktiken kunna påverka skolan som organisation. Arfwedson & 

Lundman menar att skolans aktörer har små möjligheter att förändra sin arbetssituation, 

då ”det nätverk av mänskliga och materiella samband och spelregler som existerar i en 

skola är av ovanligt stabil natur” (Arfwedson & Lundman, 1980, s. 103).  I en studie 

redovisar Blossing (2008) behovet av ett mer långsiktigt och strategiskt arbete för att lösa 

upp de fasta mönstren och förändra rollbesättningen i arbetsumgänget. Berg (2003a) 

ställer frågan om elevinflytande förutsätter en viss typ av arbetsorganisation och om 

skolors traditionella arbetsorganisationer kan vara ett hinder för ett verkligt elevinflytande. 

8.5  Sammanfattning 

För att ett skolutvecklingsarbete ska nå framgång, måste samtliga aktörer ges möjlighet till 

kunskap och insikt om skolans ideologiska dimension, uttryckt i dess värdebaser. Att nå 

fram till denna kunskap och insikt kan ske i det pedagogiska samtalet, där data och 

information tolkas och förstås på en annan nivå än den där de uppträder (Berg, 2003a). 

Betraktelser av skolans verksamhet ur skilda perspektiv och vid olika tidpunkter gör det 

svårt att åstadkomma en samlande bild av  en skolas kultur. Den kombinerade 

förklaringsmodellen kan riskera att uppfattas mer som en mekanisk applicering på ett 

enskilt fall, än en som del av en abduktiv förklaringsprocess (Sköldberg, 1991, s. 42). De 

underliggande mönstrens funktion och egentliga påverkan på skolkulturen behöver därför 

synliggöras och beskrivas. 

 

Hodgkinson (1983, s. 209) talar om ”the analysis of affect”, som ett instrument för att 

förstå organisationens aktörer på mikronivån. För att förklara och förstå en process av 

förändring behövs ett analysinstrument som inte begränsas till underliggande styrkällor, 

utan kan sätta in dem i en kombinerande kontext av makro-, mikro- och mesofenomen. 

Det flerstämmiga reanalysinstrumentet har empiriskt utvecklats ur just detta behov. 
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9.  Diskussion och slutsatser 

9.1 Inledning 

I kapitel 9 diskuterar jag på vilket sätt mitt arbete kan förväntas bidra till ökad kunskap 

om skolans aktörer på mikonivån och till en tydligare bild av skolverksamheten som 

helhet, till gagn för forskare och praktiker. Därigenom kan skolan i någon mån bättre 

förstås som organisation och samhällelig institution i en tid av förändring. Ett sätt att  

förstå skolans verksamhet är mot bakgrunden av dess styrning och ledning, vilket jag 

resonerar omkring. Ett intressant tema är det flerstämmiga reanalysinstrumentets 

användbarhet för skolors självvärdering och dess möjliga koppling till skolutveckling.  

9.2 Skolans styrning och ledning 

Styrning och ledning är närbesläktade begrepp för maktutövande, om än med delvis skilda 

betydelser i den faktiska verkställigheten. Berg talar om styrning som ett institutionellt 

maktbegrepp, definierat som ”påverkan i en viss bestämd riktning i förhållande till givna 

förutsättningar” (Berg, 2003a, s. 26). Ledning är i sin tur ett organisationsrelaterat, eller 

med Berg, ”organisationellt” maktbegrepp. Begreppen förenas i den direkta kopplingen 

till makt i och över organisationen. Vare sig styrning eller ledning kan betraktas enbart 

som delar av den formella organisationen, utan beskrivs ofta med svåröverskådliga 

innebörder och uttryckssätt.  

 

Beskrivningarna av styrning och ledning, deras innebörd, struktur och betydelse är många 

och skiftande, vilket gör dem diffusa och svårfångade. Gorpe (1984) hävdar att det inte 

existerar någon enhetlig organisationslära och inte heller en modern administration med 

klara och tydliga skillnader mellan de grundläggande begreppen. Information och 

impulser har kommit från många olika håll. Teorier och perspektiv har blandats om 

varandra.  

 

Bergs tolkning, med styrningen av skolan på en institutionell nivå och ledningen 

förbunden med den organisationella vardagsverksamheten, är inte helt oproblematisk. 

Den decentraliserade skolinstitutionen öppnar formellt för ett frirum, där skolor som 

organisationer kan fatta egna och självständiga beslut. Utmaningen består i behovet av en 

decentraliserad professionalism, med en dialog mellan skolans intressegrupper, långt från 

polarisering och maktkamper. Med Hodgkinsons begreppsapparat handlar det om att 

utveckla samspelet mellan skolors nomotetiska och idiografiska strävanden. För att detta 

ska fungera, krävs en långtgående integrering av befattningshavare på tidigare åtskilda 

arbetsområden och nivåer. Styrningens delning i en strategisk och en operativ del, med 

den förstnämnda delen inriktad på organisationens mål och långsiktiga inriktning och den 

senare på organisationens löpande verksamhet, uppvisar likhet med skolans institutionella 
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styrning och skolors organisationella ledning (Berg 1995, 2003 a). Ett problem är att 

organisationers inneboende komplexitet gör det näst intill omöjligt att uppnå en perfekt 

styrning. Ledningens uppgift måste därför inriktas mot en så god styrning som möjligt. 

För att klara detta krävs en legitimitet, möjlig genom att det formella styrsystemet 

anpassas till organisationens filosofi och kultur. Nomotetiska och idiografiska strävanden 

kan då präglas av ett samspel, i stället för ett konfliktladdat växelspel. 

 

Att styra och leda en organisation ur ett kulturalistiskt präglat perspektiv förutsätter ett 

annat förhållningssätt än det traditionellt instrumentella eller pragmatiska. Alvesson (2001) 

noterar att mycket av den forskning som görs på området begränsas till hanterbara 

innebörder och idéer, direkt relaterade till effektivitet och resultat. Om man i det praktiska 

arbetet använder ett kulturbegrepp som inte tillräckligt uppmärksammar kulturens olika 

sidor, kan ambitionen om ett kulturalistiskt genomfört förändringsarbete relativt snabbt 

resultera i nya problem.  

 

De bilder av ledning och ledarskap som dominerat historieskrivningen har ofta fokuserat 

på den karismatiska47 människan som chef och ledare. Filosofer som Platon, statsmän 

som Machiavelli och teologer som Martin Luther har bidragit till bilden av den överlägsne 

ledaren och till ledarskapets upphöjelse till en hög nivå i organisationen. Modern 

ledarskapsforskning har först under senare år breddat synen på ledning och ledarskap till 

att innefatta även samspelet med de ledda. Ekonomen Erik Fältström uppmärksammar 

redan 1976 att intresset för organisationers styrfunktioner tycks öka, utifrån företagens 

tillväxt och alltmer komplexa struktur. Andra orsaker till det växande intresset uppges 

vara utvecklingen mot självständiga resultatenheter och plattare organisationer, med större 

kontrollområden för företagens ledning. Hodgkinson (1996) gör en semantisk åtskillnad 

mellan styrning och ledning, där styrning ofta uppfattas neutralt eller ges en negativ 

innebörd, medan ledning oftast ses som något positivt. Behovet av en förändrad 

styrstruktur för den svenska skolan, med ökad decentralisering, kan i efterhand möjligen 

förklaras som att den statliga styrningen, uttryckt i det samhälleliga förtroendet för en 

skolverksamhet enligt efterkrigstidens läroplaner, helt enkelt sviktade (Berg 1992; 

Lindensjö och Lundgren, 1986).   

 

Decentralisering kan då ses som en av flera statliga strategier att ge efter för detta 

samhälleliga tryck på skolan, vilket i sin yttersta förlängning innebär ett uppgivande av 

under efterkrigstiden bärande utbildningspolitiska intentioner.  

(Berg, 1992, s. 3) 

                                                      
47

 Termen karismatiskt ledarskap skapades av Max Weber (1864- 1920), tysk sociolog, filosof och 
nationalekonom. 
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Ett fenomen som kan uppträda vid förändring av en verksamhets styrsystem är den s.k. 

decentraliseringsparadoxen48. Det betyder att  det inom organisationen finns en skillnad 

mellan vad man säger att man vill åstadkomma och det sätt på vilket det görs i praktiken. 

En situation som kan åstadkomma misstro är när uppifrån utsända uppmaningar om 

decentralisering kommuniceras samtidigt som styrande ramar och riktlinjer fortsätter att 

utformas centralt. Decentraliseringsparadoxen synliggör problemet med att harmonisera 

olika beslutsnivåer i ett styrsystem till varandra. Problemet kan också uttryckas som 

oförmågan att finna och utveckla de kompatibla referensramar (Sträng, 1997) som behövs 

för att förklara och förstå de gemensamma uppdragen, på olika nivåer i organisationen. 

 

Hodgkinson varnar för att en alltför platt organisation, med starkt decentraliserad 

styrning, kan leda till maktmissbruk och oklara ansvarsförhållanden, till men för såväl den 

enskilde som för organisationen i sin helhet. Bristande balans i skolorganisationens 

nomotetiska och idiografiska samspel kan åter leda till en skola i otakt med sin samtid 

(Stålhammar, 1980). Betydelsen av organisationens informella krafter kan knappast 

bortses ifrån. Ett problem är att dessa krafter sällan går att överblicka eller förutsäga. När 

idiografiska krafter, oberoende av nivå eller befattning, okontrollerat släpps lösa, kan hela 

eller delar av organisationen ta en annan riktning än vad som förväntas.  

 

It is a form of power that evades responsibility because it is not formally accountable to 

the organization and its purpose. It is subcutaneous and invisible upon organization charts. 

It is always present, never entirely negligible, and fundamentally irreducible.  

                           (Hodgkinson, 1996, s. 73)  

 

Den mål- och resultatstyrda skolinstitutionen öppnar för skolorganisationer med en 

multiprofessionell ledningsstruktur (Berg 2003a). Inom ramen för sitt uppdrag förväntas 

en skolledare kombinera chefskapet för den institutionella styrningen, med ledarskapet för 

den organisationella delen av verksamheten. Chefskapet uttrycks i det formella ansvaret 

för att skolan inte överskrider gränserna och ledarskapet inriktas på att uppmuntra och 

stimulera aktörerna i det dagliga arbetet. Skolans ledning ska känna igen och konkretisera 

givna mål, styra verksamheten mellan olika särintressens önskemål och krav och ta hänsyn 

till dessa i det dagliga arbetet. Närmandet mellan ledare och ledda kan uppfattas som en 

övergång till ett mer demokratiskt ledarskap, enligt det moderna arbetslivets krav på 

inflytande och beslutsmedverkan för aktörerna. Ledaren formulerar målen, i en dialog 

med medarbetarna och ger dem rätt att själva välja medel för måluppfyllelse (Bruzelius & 

Skärvad, 2000). När deltagarna i en skolutvecklingsprocess tillsammans utvecklar sin 

aktörsberedskap ökar skolans möjligheter till måluppfyllelse.  

                                                      
48

 Försvarets Rationaliseringsinstitut, FRI, 1979. 
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9.3  Framgångsrik skolutveckling  

I avhandlingen har begreppen skolkod (Arfwedson, 1984) och skolkultur (Berg, 2003a) 

presenterats som analysverktyg för att förstå och förklara skolan. Som alla hjälpmedel har 

de sina begränsningar i den praktiska tillämpningen. Skolutveckling som förändring skiljer 

sig knappast från de förlopp som gäller för processer av detta slag. Varje organisation kan 

i sig betraktas som ett projekt, med sin grund i ett visst sammanhang. När det yttre trycket 

förändras, måste organisationen anpassa sin verksamhet till nya förhållanden. För att klara 

detta behövs en organisatorisk förändringskompetens, eller aktörsberedskap, som kan 

hantera och leda organisationen och dess medlemmar genom förändringsprocessen 

(Ahrenfelt, 2001; Berg, 1995, 2003a)  

 

Utan tillräcklig beredskap inför förändring i skolorganisationen riskerar begrepp som 

skolutveckling, skolförbättring och aktionslärande att urvattnas till slagord, utan egentligt 

innehåll. Abrahamsson och Andersen (2005) skiljer mellan organisationsförändring och 

organisationsutveckling, där det förstnämnda begreppet står för kontinuerliga ändringar 

som är naturliga delar av en organisations vardagsarbete. För skolans del kan det t.ex. 

handla om byten av undervisningsgrupper, teman och schemaändringar. Skolutveckling 

kan beskrivas som en långsiktig förändringsprocess, riktad mot hela skolorganisationen 

eller delar av den och som initieras och styrs av skolans ledning för att ge bestämda 

slutresultat.   

 

En viktig fråga är om varje förändring av en skolas organisation kan betraktas som 

skolutveckling. För att svara på frågan behövs kunskap om enskilda skolors struktur och 

arbetssätt. Att se närmare på skolkulturens betydelse för skolors utveckling har därför 

varit en grundtanke i mitt arbete. I sammanhanget vill jag också varna för de risker i 

tillämpningen av kulturbegreppet, som uppmärksammas av Alvesson (2001) och handlar 

om en förenkling av kultur till idealisering och förtingligande. Mot bakgrunden av dessa 

risker tolkar jag skolkulturer mer som nätverk av innebörder än som yttre krafter. 

Skolkulturer är aldrig statiska, utan processuella och situationsberoende. De bör därför 

inte uppfattas som en form av bedömnings- och värderingssystem utan betraktas utifrån 

en mångfald av variationer och motsägelser. För att förstå skolkulturers betydelse för 

skolverksamheten som helhet behöver vi kunskap om hur de utvecklats och vad som 

påverkat deras uppkomst. Kulturförståelse bör också innefatta kunskap om ”hur makten 

fungerar i dominerande föreställningar och hur de sociala relationernas asymmetrier finns 

bakom den etablerade kulturella ordningen” (Alvesson, 2001, s. 301)  

   

Verksamheten i skolan är inte fjärrstyrd av huvudmännen, utan påverkad av och anpassad 

till lokalt utformade tanke-, tolknings- och handlingsmönster hos dess aktörer. Hall (1990) 

talar om ett symbiotiskt förhållande mellan organisationerna och deras medlemmar. 
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Organisationer och individer kan ömsesidigt stödja varandra. När den enskildes önskemål 

och förväntningar uppfylls, ökar organisationens samlade förmåga att anpassa sig till 

omgivningens krav. Omvänt kan den enskilde medlemmens kreativitet och kompetens 

utvecklas och frigöras i en organisation, där individen uppmärksammas som resurs.  

 

Svingby (1978) hävdar i sin doktorsavhandling att de mål som anges i officiella 

skoldokument helt enkelt inte kan uppnås, utan bara fungera som riktningsgivare. 

Skillnaden mellan skolans mål och elevernas uppnådda resultat beskrivs som att skolan 

har lyckats eller misslyckats. Svingby menar att det, i en analys av skolverksamheten, är 

nödvändigt att särskilja den formella styrningen av skolan, från de kollektiva uppfattningar 

som utvecklas inom och mellan skilda grupper av skolaktörer. Hur den informella 

organisationen ser ut och vilket inflytande den har är en empirisk fråga, som kan besvaras 

först efter att den formella organisationen identifierats och bestämts (Abrahamsson, 

1989). På motsvarande sätt behöver den informella organisationens gemensamma behov, 

kompetens, preferenser och handlingar upptäckas och tillvaratas, för att uppmana till 

högre acceptans, motivation och effektivitet i hela verksamheten (Treutiger, 1990).  

 

Den egentliga innebörden av personalens kollektiva ställningstagande är svårförutsägbar. 

Sveiby varnar för att krafterna i en kunskapsorganisation kan ställa in sig ”som en 

kompass efter de kraftfält som finns omkring den och inuti den” (Sveiby, 1995, s. 11f). 

De interna krafterna och maktspelet inne i organisationen kan leda till en situation, där 

den formella ledningen fylls av ”viktiga möten” där de ”fattar beslut” medan resten av 

organisationen arbetar vidare på sina egna villkor. I samspelet mellan enskilda individers 

och gruppers olika kraftfält utvecklas kollektiva uppfattningar och förhållningssätt till 

gemensamma värden och särdrag, uttryckta i det dagliga arbetet. Strukturella förändringar 

av skolsystemet motsvaras inte alltid av verkliga förändringar i den lokala skolvardagen. 

Larsson och Löwstedt (2010) betraktar skolor som platser för pågående organisering, 

snarare än institutioner där kärnverksamheten i form av undervisning utvecklas och 

förändras. Utvecklingen av skolan kan därför inte vara en individuell angelägenhet för 

enskilda lärare eller skolledare, utan ett gemensamt ansvar för både lärarna och ledningen.  

 

Om det gemensamma ansvaret torde de flesta med insyn i skolans verksamhet vara 

överens, med tillägget att framgångsrik skolutveckling förutsätter ett engagemang på varje 

nivå i skolans organisation och inte kan avgränsas enbart till skolans ledning och den 

undervisande personalen. En nyckel till  framgångsrik skolutveckling kan vara att 

utsträcka det kollektiva lärandet till skolans elever och övrig personal i skolverksamheten. 

Som en motbild till föreställningen om en skola i otakt (Stålhammar, 1980) vill jag infoga 

en bild av den goda skolan, i takt med omvärlden. Den amerikanska skolforskaren Sarah 

Lawrence Lightfoot (1983) genomförde under 1980-talet ett flerårigt forskningsarbete i 
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sex skolor med skiftande förutsättningar och varierande kontext.49 Lightfoots rektorer har 

roller som skådespelare, visionärer, symbolanvändare och superförsäljare. Lärarna 

beskrivs som medlemmar i ett lag, men också som osjälvständiga stereotyper. Skillnaden 

mellan en utomordentlig och en inte så duktig lärare, förklaras av intensiteten i lärarens 

engagemang och inlevelse i sitt arbete. De goda skolorna kännetecknas av enkla och klara 

visioner, byggda på gemensamma värderingar, med stort utrymme för autonomi, 

kreativitet, kärlek, omsorg och inlevelse. Kunskap och erfarenhet om framgångsrika 

skolor kan framstå som viktiga förebilder och användas som underlag för skolutveckling 

och till övergripande diskussioner på läroplans- och skolpolitisk nivå.  

9.4 Behovet av samsyn 

Trots skolors redovisade dilemman och komplexitet blir mitt slutintryck av de bilder som 

jag visat i  min avhandling  ändå till en rad optimistiska betraktelser av en verksamhet i 

ständig förändring, men inte längre i otakt med tiden (Stålhammar, 1980).  

 

Varje uppgiftslämnares bild av skolan är subjektiv och inte sällan lika komplex och 

svårtydd som skolverksamheten i sin helhet. Och hur skulle det kunna vara något annat? 

Vem kan säga att en skildring av en skola är mer eller mindre sann? Den goda och 

trygghetsskapande skola som Lightfoot presenterar, kontrasterar starkt mot Schantz 

Lundgrens skildring av sitt utanförskap som forskande doktorand på Falkgymnasiet. 

Dessa motsatta bilder speglar hela spännvidden i skolan som organisation och institution. 

  

Att sakna en naturlig och vedertagen roll och position och att bli den som det riktas 

misstänksamhet emot gjorde att jag i rent självbevarande syfte främst umgicks med de som 

accepterade mig trots att rollen var oklar.  

(Schantz Lundgren 2008, s. 167)  

 

Att utveckla skolan är en angelägenhet för alla, men hur det ska gå till i praktiken är en 

fråga för varje enskild skolenhet, som inte kan besvaras i förväg. Trots forskares och 

praktikers samlade kunskap om skolan och dess verksamhet, finns det inget 

universalmedel för hur skolor bäst kan utvecklas för att uppfylla sitt av samhället givna 

uppdrag. Skolforskningens företrädare har inte strävat efter att finna en enhetlig strategi 

för skolutveckling, utan betonat värdet av mångfalden i modeller och strategier. Där 

Arfwedson & Lundman (1984), med skolkoden som analytiskt hjälpbegrepp, konstaterade 

att skolor är olika, men sammanhållna av en starkt verkande skolkod, beskriver Berg 

(1995) skolans kulturer som ett sammelsurium av sociala fenomen. Blossing (2009) samlar 

ihop och sorterar skolkulturers olikheter till ett gemensamt fokus på arbetsumgänget på 

en skola och hur det ordnar sig i skilda strukturer. Det gemensamma för alla som någon 

gång tänker sig att delta i en skolutvecklingsprocess är behovet av fördjupad kunskap om 
                                                      
49

 Beskrivet i Peters & Austin, 1986.  
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det komplexa i skolans innehåll och form. Med denna kunskap ökar möjligheterna att 

lyckas med arbetet att förnya och förbättra skolan. Alvesson och Sköldberg (2008) menar 

att en viktig aspekt av kulturell förändring är frågan om vad den egentligen handlar om. 

Vissa forskare (Ogbonna & Wilkinson, 2003) är skeptiska till uppfattningen om att en 

förändring av kulturen också kan förändra människor på djupet och få dem att maximera 

de mänskliga resurserna. Andra, som Berg och Hodgkinson, intar en motsatt ståndpunkt. 

 

Larsson och Löwstedt (2010) framhåller den kollektiva identiteten och de kollektiva 

aspekterna av lärares lärande, som förutsättningar för att initiativ till förändring i praktiken 

ska kunna leda till skolutveckling. Det problematiska med skolutveckling förklaras som 

den relativa frånvaron av kollektiv identitet och organisatoriskt lärande i skolan. Med en 

tydligare samsyn hos forskare och praktiker kan den kollektiva identiteten hos skolans 

praktiker sannolikt utvecklas. Den norske skolforskaren Roald Jensen påpekar att den 

kollektiva kunskapen i skolan bör inriktas på områden som är viktiga för elevens lärande, 

oberoende av valet av perspektiv och modeller. Han värnar om det unika i varje 

perspektiv eller ansats, i en helhetsbild av en skola i utveckling, där ”organisasjonslæring 

og kvalitetsutvikling søkes ivaretatt som en samhandlingsprosess hvor også elevene 

involveres gjennom kollektiv læringsrefleksjon” (Roald Jensen, 2008, s. 96).  

 

De perspektiv på skolors utveckling som jag ovan presenterat har, trots olikheterna, sin 

grund i betydelsen av en skola i takt med omvärlden. Framgångsrik skolutveckling sker i 

en omgivning av reflektion och samsyn, där teorier och modeller i didaktiska möten kan 

bidra till ökad kunskap och insikt om skolvardagen. Utöver organisationella och andra 

hinder finns begränsningarna i dessa möten bara hos oss själva. I detta sammanhang  kan 

nämnas det av Berg beskrivna mötet mellan den egna frirumsmodellen och den modell 

för aktionslärande som utvecklats av Tom Tiller. Vi är på väg mot samma mål, säger Berg, 

”men trots detta vet ingen av oss om vi någonsin kommer att nå vårt gemensamma 

resmål”(Berg, 2005a, s. 4).  

9.5 Ett bidrag till kunskapen om skola och skolutveckling  

Som projektledare för skolutveckling har jag upplevt att de förklaringsmodeller som 

funnits tillgängliga inte har klarat att ge tillräckligt tydliga bilder av skolors kulturer. 

Behovet av en förklaringsmodell för djupare insikt och kunskap om skolors vardagsarbete 

förde till utvecklingen av det flerstämmiga reanalysinstrumentet, som jag här presenterat 

och empiriskt prövat. Med skolkoden (Arfwedson & Lundman, 1984) som startpunkt, har 

jag i en abduktiv process (Chomsky, 1968, 2007) sökt att förena två skilda perspektiv 

(Berg och Hodgkinson). Det övergripande syftet med avhandlingen  har beskrivits till att 

utveckla ett flerstämmigt reanalysinstrument för att analysera skolors kulturer. Med en 

reanalys av tidigare genomförda kulturanalyser hoppades jag kunna avtäcka och tolka de 



170 
 

underliggande mönstren av aktörernas värden, värderingar och motiv för sitt handlande i 

skolans vardagsarbete. Mitt val att reanalysera elevkulturanalyser hoppas jag ska kunna 

bidra till ökad medvetenhet om elevers lärande och därmed till elevers bästa, som ett mål 

för skolutveckling. Min förhoppning är att analysinstrument av det slag jag här sökt 

utveckla, inte bara avgränsas till ett analytiskt hjälpredskap, utan kan ges en vidare 

användning, både för forskare och praktiker. 

 

Olga Dysthe funderade över om det dialogiska och flerstämmiga klassrummet som hon 

beskrev kanske inte var möjligt att nå fram till. Är det möjligt för läraren ”å forene rolla 

som evalueringsinstans med rolla som dialogpartner, eller utelukker de hverandre?” 

(Dysthe, 1995, s. 229) frågade hon och fortsatte med en undran om inte eleven alltid gör 

det som läraren säger, med vetskapen om att det som sägs och görs en gång kommer att 

bedömas och betygsättas. Dysthes farhågor kan vid första anblicken tolkas som ett 

svårlöst problem. Att komma till rätta med det skulle kräva stora ändringar av skolans 

organisation och arbetssätt.  Men en lösning finns på nära håll och har sannolikt funnits 

där länge. Svårigheten har varit att upptäcka den. Allt lärande är dialogiskt, menar Dysthe. 

”Men læreren trenger en mye mer spesifikk forståelse av hva dette betyr og hvordan hun 

kan legge til rette for slik læring i klasserommet” (a a s. 210). För att nå fram till en 

fördjupad förståelse av vad som egentligen händer behövs metoder och instrument som 

kan läsa av och tolka den samtidiga dialogen som ständigt pågår mellan de olika rösterna i 

klassrummet.  

 

Med det flerstämmiga reanalysinstrumentet har min ambition varit att utsträcka 

förståelsen av klassrummets flerstämmighet till skolorganisationen i sin helhet, eller 

åtminstone till delar av den.  I en mer statisk verksamhet än skolan hade det troligen varit 

en relativt enkel uppgift. Att lyssna på och söka förstå alla röster i utvecklingsprocesser av 

skolan som organisation, i tider av pågående förändringar av skolan som institution, har 

snarare framstått som ett Sisyfosarbete. De dialoger som jag tagit del av har varit många 

och ibland framstått som oförenliga. Jag har inte kunnat utelämna några röster, av risken 

för dissonans och en felaktig tolkning av aktörernas beskrivningar av sin skolvardag. I 

arbetet  med att söka efter ett sätt att reda ut sambanden mellan  skolaktörers, forskares, 

politikers och andra skolintressenters röster har  jag ofta förlitat mig på Olga Dysthe.  

Med referens till Bakhtin (1981) påpekar Dysthe att han [Bakhtin]”ser alt som et dialogisk 

både-og som eksisterer samtidig ´en gjennomgripende samtidighet ´ som beriker vår 

forståelse”(Dysthe, 1995, s. 66).  

 

Det möjliga närmandet mellan skolutveckling och skolinspektion är en av dessa till synes 

oförenliga dialoger där det flerstämmiga instrumentet skulle kunna användas till en 

gemensam inhämtning av kunskap om vad som händer i skolan och varför. Berg (2011) 

talar om en möjlig dialog mellan top-down-inriktad skolinspektion och bottom-up-
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orienterad skolutveckling. Då skolutvecklingsprocesser till stor del handlar om skolors 

självvärderande analyser kan kombinationen av den mer övergripande skolinspektionen 

och skolornas utvecklingsarbete öppna för kvalitetsgranskning och kvalitetsarbete på en 

skolkommunal nivå. Mötet mellan inspektionens och skolornas förslag till förbättring  kan 

ske i form av goda pedagogiska samtal mellan inspektörer och inspekterade, menar Berg. 

En förutsättning är att den kunskap som inhämtas gör dialogen möjlig. 

  

Den flerstämmiga kulturanalysen, som  utgör rubriken för avhandlingen, är fortfarande ett 

relativt outvecklat område. Tillgången till det flerstämmiga reanalysinstrumentet innebär 

en spännande utmaning till empirisk kunskapsutveckling på detta område.  Instrumentets 

tillämpbarhet överlåter jag till andra att bedöma. Behovet av nya förklaringsmodeller för 

studier av skolan kanske allra bäst beskrivs av Blossing (2009), i hans resonemang om 

pedagogisk kompetens för samspelande skolor. I ett decentraliserat system, präglat av 

mål- och resultatstyrning och där den lokala nivån saknar kompetens att göra kvalitativa 

redovisningar av verksamheten (och inte ens är förtrogna med verksamheten) riskerar 

instrumentalismen att breda ut sig.  

 

Den passivt organiseringsinriktade förbättringskulturen kan komma att breda ut sig om 

avsaknaden av vetenskaplig och professionell kompetens leder till att man söker säkra 

kvaliteten i verksamheten genom att upprätthålla en retorik om verksamheten som inte 

bottnar i dess empiri. 

    (Blossing, 2009, s. 148) 
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Summary  
 

Introduction 

 

School development is an ambiguous concept open to different explanation and 

interpretation, depending on the choice of perspectives and approaches. Schools in 

development are often characterized by the fact that educational institutions are 

encouraged in various ways to evaluate their performance and wish to explore and 

identify new ways of learning. Policy documents stress and emphasize that daily school 

operations must evolve towards a greater goal attainment. Educational leadership and the 

teachers' professional responsibility are, according to the curriculum, to take place in 

active interaction between staff and pupils, and in close contact with parents and the 

surrounding community. School development aims to facilitate continuous improvement 

of the current conditions for school activities, and to question the limits and rules of a 

certain school (Olin, 2009). 

 

The transformation of the Swedish school as an institution in the 1990s can be considered 

a drastic change in an already complex business. Berg (2011) notes that school activities 

cannot only be understood on their own terms, but must also be seen in relation to the 

complexity and widespread confusion that characterize our world today. School as an 

organization can be seen as the result of the interplay between formal steering and 

informal influences grounded both in societies as a whole and in the local community. 

Researchers trying to take a holistic approach to school organization and school 

development therefore need to bring together various elements into a coherent analytical 

model. One of these models can be described as the "scope for action” (frirum) school 

development strategy. In this model the salient features of the current culture of a given 

school organization are identified, as well as the limits determined by the policy 

documents regulating the work of the school as an institution in the particular national or 

regional context (Berg, 1995, 2003a). A certain problem is that the model, with its main 

focus on the school as an organization and an institution, does not include a sufficient 

number of variables to capture what is actually happening to the individual actors in an 

ongoing school improvement process. In order to solve this problem, we might require 

new forms of analytical instrument for investigating the everyday culture of schools.  

 

This thesis focuses on school improvement in terms of the scope for action development 

strategy and on the process of creating an instrument for re-analyzing school cultures. 

The main purpose of this new tool for analysis is to achieve an extended possibility to 

highlight the values and motives underlying a school's everyday work from the actors´ 

micro-oriented perspective. 
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Background 

 

The background of my study is that I, as a long-standing manager and supervisor for 

school development projects, have looked closely at a large number of school 

organizations and their daily activities in order to identify areas in need of development 

and change. As a school developer, my strategy has been the above-mentioned scope for 

action with cultural analysis as my main working tool.  

 

I have been working on this thesis for quite a long time, which in various ways has 

affected the project for better and for worse. In some periods, the practical work of 

managing and supervising development processes strictly limited my options to stop and 

systematically reflect on what I observed and experienced. I have also been criticized for 

my somewhat unorthodox way of mixing educational research results and traditions with 

general cultural theory, decentralization, political events and reform activities in the 

decades of the 70s, 80s and 90s. I am fully aware of these shortcomings. At the same 

time, my intention for doing research is to present a balanced and accessible overview of 

a certain problem in school improvement. The simultaneous living and acting in the 

middle of school improvement work has made me realize that a diversity of perspectives 

is important for understanding and explaining the daily work of school organizations, as 

well as their presence in the greater institution of society. 

 

The basic analytical tools of the scope for action model consists of cultural analysis, 

identifying and describing  a school's internal borders, and document analysis, clarifying a 

school's mission as expressed in national, regional and local policy documents. Some 

users however, argue that the scopes for action model´s analytical tools are not sufficient 

for interpreting, analyzing and understanding what actually happens in a school 

improvement process. I basically agree with these notions.  As a professional school 

developer, I have noticed the need for new and practicable analytical tools for a cultural 

analysis of school organizations. The problem of finding credible and understandable 

ways of achieving successful knowledge transfer between school's various stakeholder 

groups (Abrahamsson and Andersen, 2005) has motivated me to take a closer look at this 

methodological problem. As will be seen, this is an attempt to widen, rather than deepen, 

the scope for action model’s basic analytical tools. This thesis is an account of my work. 

 

Aim  

 

The aim of the study is to design and develop a polyphonic re-analysis instrument for re-

analyzing school cultures as a part of the efforts to understand and develop schools as 

organizations. Polyphony is a well-known music term that derives from the Greek word for 

“many sounds” and can be described as a kind of music in which two or more tones 
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sound simultaneously.  Apart from this denotational sense, the word generally has a more 

specific connotation of melodic interest in each constituent part as well as of a rhythmic 

distinction between them. It even implies rhythmic independence. In pedagogical 

contexts, polyphony was introduced by the Norwegian linguist Olga Dysthe (1996) in her 

book "The Multivoiced Classroom", in which she portrays and problematizes polyphony 

in an educational activity. According to Dysthe, in multi-voice environments the oral and 

written dialogue is a basis for developing knowledge jointly.  A forum where a multiplicity 

of voices are heard and respected has a value in itself.  

 

My simple definition of polyphony is many voices working together. The choice of polyphony 

as the description of a new analysis instrument was not made simply to emphasize the 

coexistence of different voices, but with the aim to explain and designate the dialogical 

interaction between the different parts of individual schools as organizations. In this 

study, polyphony means the analysis instrument’s ability to simultaneously focus on 

macro, meso and micro aspects of school cultures. The concept of school culture refers to 

Berg (1995a, 2003a) and his school development strategy of scope for action, which in 

turn can be understood as an empirically grounded development of the school codex 

(Arfwedson and Lundman, 1984). The polyphonic analysis instrument is intended to 

complement these two existing and long-established analytical instruments in studies of 

school organizations and school development.  

 

In the cultural analysis, the dialogic interaction progresses simultaneously on several 

levels, partly between texts in the form of letter statements and the concepts of the scope 

for action model. In a general way the model can be understood as a dialogue within the 

text of letters by writers with similar voices. This dialogue leads to a collective study of 

pedagogical phenomena in everyday school life, in which different perspectives and 

aspects are being visualized. Re-analysis can be explained as a kind of “black box”, in 

search of a better understanding of educational processes (Dahllöf, 1999). The varied 

contexts, frameworks and processes of schools indicate that the cultural analysis needs to 

be complemented with a more thorough and detailed situation analysis of the daily life of 

schools. The purpose of the cultural analysis is not primarily to achieve a mutual 

understanding, but to maintain a broader understanding of everyday life from the 

individual's point of view. The reinterpretation that takes place in the re-analysis can lead 

to different understandings of what actually happens and give us important knowledge of 

the values and motivations among the individuals in the organization.  

 

The polyphonic re-analysis instrument is expected to clarify and highlight the micro-

oriented aspects and tensions within and between the existing school cultures in a certain 

school. In the original design of cultural analysis, the interpretation of the individual 

aspects is hindered by the focus on the ambiguity of human behavior, rather than on the 
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individual actor's motives and values.  At the rate that school staff become more and 

more independent as a result of the political concept of decentralism, the need for 

knowledge of school stakeholders’ goals and values in their daily work, based on micro-

oriented aspects will increase. The relations between centralism and decentralism are, 

however, relative. One part of a school organization can have a centralized feature, while 

another at the same time has a much more decentralized form.  

 

Hodgkinson (1996) emphasizes the difficulty in conceptualizing a discussion of the 

motives and values held by members of an organization. It is all about subjective 

concepts, the meanings of which vary, depending on the situation and the context in 

which they are observed. When organizational policy is being formed and established, 

what really happens is that a factual scenario is represented to the policy makers with 

more or less logical and empirical accuracy?  

 

Thus, through complex and subtle processes, as well as simple and direct mechanisms, 

agendas conflict and interact, and via dialogue, dialectic, and power the purposes, aims, 

objectives, and goals of the organization come to be formulated. An actual organizational 

value complex evolves which, regardless of the formulation or verbalization or rhetoric in 

which it is couched, becomes the mundane, quotidian philosophy that is translated into the 

realities and events of the workaday world through managerial processes.  

   (Hodgkinson (1996, s. 11) 

 

A beacon of my thesis is to describe schools and school improvement from multiple 

perspectives in parallel towards a holistic understanding. School organizations are often 

described as complex institutions with their daily work constantly influenced by the dual 

role of the school as an organization and as a social institution. Berg has a neo-

rationalistic view on organizations, looking at schools as institutions, established within 

society by an interest group or “mandator” to promote its goals and interests. These 

interests are a mix of ambiguous, conflicting and even contradictory rules and values. The 

organization is also under the pressure of informal control mechanisms, codified and 

manifested in the local school culture. The school as an organization is considered as a 

result of the interplay between formal steering from the state and informal influence from 

the staff and the local community, described as the local school culture.  

 

With this thesis, I have the ambition to develop and update a useful working tool for 

school culture analysis, contributing to the increased need for knowledge of daily life in 

schools and their development processes. I should add that the above choice of problems 

and purposes mean that the main references in the thesis are to works by Berg and 

Arfwedson, which in turn are linked to Christopher Hodgkinson’s management 

philosophies. 
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Methodology 

 

Methodologically, this thesis is characterized by a combinatorial method. The term refers 

to research that combines alternative methods within a single research project. 

Combinatorial methods often exceed the traditional research paradigm by combining 

methods from different traditions with underlying assumptions (Denscombe, 2009). I 

have systematically looked for common denominators among the school's actors, as 

described in context. The texts I have used convey their own and others' experiences of 

encounters with school's actors at different levels and in diverse roles. In the search for 

broader perspectives on the school's everyday work, I have also been inspired by a 

hermeneutic approach to the world. Hellesnes (1991) provides insight into the practice of 

the hermeneutics of everyday understanding. In order to interpret and understand a text 

that at first seems puzzling and ambiguous, it is necessary to have an initial 

understanding–an understanding of anticipation about what we might find in the object 

we seek to understand. Without this pre-understanding, we have difficulty acquiring the 

text's meaning. In the initial stage there are no demands for more adequate understanding. 

Anyone who tries to grasp what an unknown actor does can hardly relate to her / his 

situation without referring to something from their own daily lives. 

 

 In the presentation of the empirical material, I am influenced by society's rapid media 

development. Our multimedial society dissolves the boundaries between different 

storytelling media and it is hardly meaningful to think only in purely theoretical terms. 

Events in our world and how we experience our daily lives are mixed together in cultural 

values and social relationships. 

 

Cultural analysis as a tool to interpret everyday life at school assumes that the concept of 

school culture gives meaning to the actors' statements about their field of work. Another 

condition is that the investigator has a sufficient degree of pre-understanding. When we 

take a closer look at school actors and their descriptions of everyday work, we have to 

relate to something that is already an interpretation, regardless of whether this can be 

regarded as accurate and reliable or not. Seemingly inaccurate descriptions and 

interpretations of the world from the school's stakeholders can be just as informative for 

the researcher.  In order to explain the actors' actions, we must also understand their own 

interpretations of experiences from their everyday lives.  

 

The school as a complex phenomenon 

 

Describing the Swedish school system is not easy. The concept of school is ambiguous 

and difficult to survey. Every member of society with personal experience of schools 

carries around a load of subjective interpretations of the school's content and activities. 
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Distinct groups form and express their own opinions about life in school in the ongoing 

public debate and discuss its power and influence, social norms, achievements and 

rewards. Researchers often use abstract models to explain and explore an actual field of 

research, coloured by their theoretical commitments. Studying complex organizations, 

such as schools, requires different approaches to and perspectives on how to properly 

address and describe the research area. To provide a clear picture of the school and 

school development, I describe the area from different starting points based on school as 

both an organization and an institution. In this respect, I find Bronfenbrenner`s (1979) 

ecological model useful. 

 

The concept of an ecological model is that human behavior has multiple levels of 

influence, ranging from biological and psychological factors to social, environmental and 

cultural means. Ecological models can provide comprehensive frameworks for 

understanding the multiple and interacting determinants of behaviors, e.g. among 

individuals in an organization. They can also be used to develop comprehensive 

intervention in order to change each level of influence. Bronfenbrenner states that 

development reflects the influence of four environmental systems. The systems include a 

microsystem, mesosystem, exosystem and macrosystem. He argues that the interaction 

between these interlapping ecosystems will have a significant effect on individuals. 

Understanding these interactions will provide a better understanding of what kind of 

factors that might lead to development and to failure, e.g. in a process of school 

development. In this study I merely focus on the micro system, comprising the classroom, 

and the immediate environment in which pupils and their teachers are operating. I must 

also consider that these systems are not mainly interacting towards or opposed to a scope 

for action, but overlap and intertwine in complex dynamic and contingent relationships 

(Hodgkinson, 1996). The school's decision-makers renew and modify the responsibilities 

between the actors in the changing strategies of collective user involvement and choice, 

based on factors such as current political ideology, competition and market orientation.  

 

During the post-war era the Swedish school institution was dominated by a high degree of 

centralized steering by rules. The governmental micro management has nowadays been 

gradually deregulated and replaced by a more decentralized system, where the 

responsibilities and powers are transferred from central agencies to local school 

authorities.  Berg describes different institutional arenas in partially diverse societal 

structures. These arenas are characterized by a changing power relation between the state 

and society. The scope for action is virtually situated between the boundaries of school as 

an institution with its governing municipal authorities and the individual school as an 

organization. The discovery and exploitation of the scope for action are professional 

activities in an approach to school development. 
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Berg argues that the descriptions of school do not sufficiently take into account the 

degree of the complexity that distinguishes the agency. The debate about school is often 

based on too tightly cropped and consensual approaches. Every single school is a 

complex system composed of a number of different sub-systems. An interesting question 

is whether, and if so, in what way the school organization, according to its complex 

organizational structure, differs from other organizations' structures and conditions for 

daily work.  

 

Scherp (2002) emphasizes the role of the learning organization in school development in 

handling the increasing pace of change. Action-based learning from everyday activities 

can help improve the quality of work. The school’s actors convey intelligible connections 

between organizational models and administrative practices, and the pedagogical work of 

teaching can facilitate school improvement (Blossing, 2003). There is a recurrent endeavor 

in many schools to develop a unique pedagogic profile. Diversity is encouraged and 

perceived as desirable and sometimes mentioned as almost a prerequisite for the schools' 

existence and survival. Traditional, non-profiled schools can be considered mediocre and 

obsolete. This ongoing trend can be seen in the light of the intensive informational flow 

of our late modern time, with the obligations of each party in society to develop its own 

brand in order to stand out from the communicative noise. If schools in general are to 

play dynamic and important roles in local communities and the emerging global society, 

their individual brands must be easily communicated and accessible to every user.  

 

School's fragmented conception can be partly explained by its pedagogical heritage and 

self-understanding. One problem is the complexities of different values civil inequality 

and lack of alignment with each other. Berg raises the question of what kind of 

consolidated value base school as an institution rests on. If the emphasis is placed on 

teaching as the content of school activity, to what principles of organization in the outside 

world does this content correspond? The answer is that schools as institutions are 

generally founded on values of social structure and feudally governed principles of social 

organization. The institutional values could be considered as variables of utmost 

importance to highlight because they may enlighten and clarify the basic mission of 

school as an organization. The fundamental values in public institutions are often vague 

and conflict-ridden. To shed light on these ambiguous values in a research process is an 

important issue. If we strive to understand schools and school development at a more 

basic level, it is important to conduct studies both on the organizational and the 

institutional level. 

 

From the early 1990s until today Swedish school development has largely focused on 

maintaining organizational needs and increasing teacher professionalism, to steer the 

school towards given goals (Olin, 2009). In a democratic institution, people have both 
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rights and obligations that influence and are influenced. School development as a concept 

cannot be confined to major investments and projects, but should be seen as a possible 

concern for everyone in the educational sector. 

 

School development as a process can be described through the concept of culture as the 

interaction between the defined school culture and its consequences. For real 

development, and not only the structuring of descriptions, an increased focus on school 

actors’ cultural subjects is required. Changing a school's solid cast and loosening up the 

fixed patterns of labour relations successfully demand much work on a long-term basis. 

 A first step can be a critical survey of the existing school cultures in relation to the 

school's internal governance and the degree of self-renewal capacity (Blossing, 2009). The 

importance of research for school improvement can be said to contribute to the 

deepening of the actors' overall knowledge of the school as an organization and 

institution, its environment, mission and conditions. 

 

In a knowledge review, published by the National Agency for School Development (Berg 

& Scherp, 2003) school development is presented  in five different perspectives with 

different factors relevant to the school improvement process, but with common features 

in the emphasis on pupils' learning environment as the key to achievement in school. The 

five researchers believe that the changing of learning environments can positively 

contribute to children's and adolescents' learning progress. The big challenge in school 

development, regardless of the choice of perspectives and practices, is how to benefit 

from these learning processes to enhance sustainable development in everyday work. 

 

Theoretical frames- School code and School culture  

 

Trying to describe the complex array of regulatory mechanisms and conventions that 

characterize the school as a workplace leads to a demand for concepts with an overall 

capacity to capture the totality of its multi-dimensional force field. One such concept is 

the school codex (Arfwedson & Lundman, 1984). School codex is a comprehensive 

analytical tool, made to describe the ways of thinking and acting of the individuals who 

work in schools. It is not always clear that these perceptions are consistent with the actual 

conditions, but the interesting thing is, according to the researchers, that they do exist and 

that they affect the nature of thinking and acting of those who work at the school in 

question. 

To reach a better understanding of what actually happens in a schools’ daily work, there is 

a need to supplement the organizational and the individual perspectives of school codex 

by a third perspective. Berg argues that an empirically based conceptual framework for 

schools' everyday work must also clarify the meaning of the concept of school as an 

institution.. To reflect on this concept is similar to reflect on schools as organizations and 



181 
 

the school as a state institution. The complexity of the school as an institution is 

connected to its diversity of missions of varying consistency. 

 

The school codex sets limits to what is possible and what is not possible to do in school, 

depending on its pupils and the classroom situations. Within a certain school, individual 

employees' codes appear to be random and different from each other, while at the same 

time the school's common interpretation and principles of action are developed from the 

most frequent and most acceptable codes. The dominant school code and its carriers are 

assumed to have a restrictive effect on the ability of individual actors in using the existing 

scope of action. A summary comparison of the concepts of school code and school 

culture exhibits both similarities and differences. The school code's strict connection to 

the local school and its surrounding community means that each school appears to be 

unique in its daily work and attitudes. Whereas the school code seems restrictive, school 

culture can be said to operate in the opposite direction. The security and stability of a 

well-structured and context-bound school code stand in deep contrast to the school 

culture’s unsorted and unforeseeable mix of social phenomena. 

 

Hodgkinson´s level model 

 

Organizations can be understood and described from several different perspectives, based 

on factors such as their mission, structure and composition of personnel.  A frequently 

used description is the organization as a systematically set-up association of people with 

the aim to achieve certain goals (Abrahamsson and Andersen, 2005). An organization's 

propelling force is related to its basic purpose and the structures that the business is made 

up of. In order to highlight the current driving factors, a deeper knowledge is required of 

how the organization's purpose and structure has been adapted to its current activities. 

The link between organizational structures and how the organization works in practice are 

often unclear and need to be examined on a case-by-case basis.  

 

Hodgkinson argues that the issue of values, and especially the values of the individual 

members should be made a key point in the analysis of organizations. Safety issues are 

important for both the inner and the outer work of the organization. Within the 

organization, conflicts are easily generated between actors when the organization and its 

members' interests do not match. Because of the difference between facts and value, 

observers can attribute different or divergent values to the same piece of fact. The contest 

between personal and common interests might lead to divergence of the individual, 

organizational and institutional needs. Hodgkinson speaks about how the nomothetic-

rational ideology in organizations is always tempered by the idiographic-humanistic 

countervailing tendencies and their associated ideologies.  An important task in any 

organization is to unite the formal nomothetic approach to the informal idiographic 
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conduct of its members. Out of the organization's quest for order there is a natural effort 

to limit the strength of the individuals’ idiographic impact. This antagonism creates a 

dialectical relationship between the organizational contexts of nomothetic rules and the 

idiographic aspirations made visible by individuals in their everyday work. 

 

The scope for action is defined by Berg (2003) as a strategic process, enclosing the 

relations between "how the work of schools as organizations, and how the activities of 

the school as an institution imposes on schools as organizations " (p. 34). How the scope 

for action is received depends on the knowledge, skills and attitudes of the individual 

school actors. Cultural analysis provides at best a brief knowledge of the operators' 

capability of decision making in the organization. According to Hodgkinson, decisions are 

inextricably interwoven with values. In complex organizations, decisions and enforcement 

are for that reason best understood by simultaneous studies of multiple levels from both a 

nomothetic and an idiographic perspective. In a school the nomothetic approach is 

similar to the formal management and leadership on the basis of the principal given 

assignment. The idiographic perspective becomes synonymous with school culture and 

school codex. Cultural analysis can therefore be likened to a study of the organizational 

value bases underlying school's everyday work. 

 

 A useful value base for the entire organization is structured by Hodgkinson (1996) in a 

model of five distinct levels, where the content of each level is not predetermined, but is 

shaped in dialogue with the organization studied. The main problem of the organization, 

according to Hodgkinson, is the superimposition of the nomothetic upon the idiographic. 

Organizational purpose is external, impersonal and objective, but for the individual 

member it is internal, personal and subjective. Organizational purpose modulates 

individual purpose and to a lesser extent even conversely. 

 

Berg and Hodgkinson combined 

 

A central issue in organizations is how to reconcile the organization’s nomothetic and 

idiographic aspirations and structures. In school organizations the problem can be 

understood as the dialectical interaction between institutional and organizational values. 

Polyphonic re-analysis of school cultures could be useful in making the motives of 

individual actors more visible in relation to schools' everyday work. Awareness of existing 

individual patterns of decisions and enforcement is important knowledge for making 

school organization's internal and external work more efficiently. Culture analysis of 

schools may help to illustrate and in some sense to answer pressing questions about 

individual schools' peer similarity and/or inequality based on each school's specific 

condition.  
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Berg uses culture and document analysis to identify the organization's internal and 

external borders. Hodgkinson divides the organization's decision-making into a number 

of different levels. Polyphonic re-analysis of school cultures has the potential to 

simultaneously focus on the macro, meso- and micro aspects of schools as organizations.  

Combining Berg's and Hodgkinson's method and model is a possible step toward a higher 

degree of distinction in analyzing and understanding school cultures. When the 

organizational and institutional aspects of school clash in daily work, a number of 

paradoxes will appear, described as dilemmas, according to different understandings of 

management, professionalism and tradition.  

 

Berg uses the concept of institutional imperative to describe the complex relationships 

between the school's institutional governance and organizational leadership. Each 

imperative is explained as an imperative call from the school as an institution to schools 

as organizations to fulfill their mission. The scope of action is considered to be a variety 

of institutional imperatives, i.e. calls by the state and society, mediated through schools as 

an institution, to schools as organizations, to engage in school work. These calls can be 

seen as promises to a certain school to freely organize and operate its own daily activities 

within the given framework. One problem in using the scope of action model for 

analyzing school organizations and school cultures is that the scope of action model 

originates in a time period when the Swedish schools were still dominated by rules steering. 

This way of steering means that the school as an institution receives straight directives 

from the state which leaves limited room for independent actions in their implementation. 

The actors themselves have to pay attention to a possible scope of action.  

 

The school of today is characterized by goal steering, with the state assigning objectives for 

desired operations of schools in general, ambiguous and vague terms. Through its own 

interpretations of these objectives, the school as an institution has a higher degree of 

autonomy to implement the outcome of these interpretations in the everyday operations. 

With new opportunities for teachers and school leaders in the performance of their daily 

work, the scope of action model most likely requires an update. The restriction of the 

scope of action theory as an analytical tool can be explained as its failure to 

simultaneously separate and merge the different perspectives, contents and relationships 

in schools entirely. The interplay between institutional and organizational efforts becomes 

the individual's values; values and motives for their actions are important factors for 

understanding what actually happens.The nomothetic ideology is tempered by idiographic 

countervailing tendencies and their associated ideologies. Hodgkinson speaks of 

interhierarchical conflicts between different levels, for example of the common weal 

versus selfish interest, or simply the dialectic between the idiographic and the nomothetic.  

The institutional imperatives of Berg, will perhaps bring some order into this complex 
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situation, but are still insufficient to fully describe and explain what is really going on in 

schools’ everyday work, from an individual perspective. 

 

The Polyphonic Re-analysis Instrument takes shape 

 

In order to explain and understand the underlying causes of human behavior we may 

need an explanatory model. Models of this kind can look very different, depending on 

their purpose and application. Some models are designed to find generally valid relations 

between individual events and observations (inductive). Others are based on specified 

rules or assumptions as a basis for interpreting empirical results (deductive). Both kinds of 

models have limited capacity to display the underlying patterns and trends in empiric 

material.  

 

A third model, which combines inductive and deductive models, and at the same time 

adds new knowledge content, is the abductive explanatory model (Sköldberg, 1991, Alvesson 

and Sköldberg, 2008). In the abductive model, individual observations are interpreted and 

described using a hypothetical overall pattern, which if it were true, explains the case in 

question. Abduction is a consequential form of reasoning, because it generates new ways 

of possible explanations. The given interpretation is followed and strengthened by a series 

of new observations. It is important to mention that these new observations are not 

produced by a kind of mix of deduction and induction, but are really new and specific 

elements. The abductive model can be illustrated by means of the classic example in the 

theory of science debate of swans and their colours. Deduction would start with saying 

that if a bird is a swan, it is white, and then draw the conclusion that every swan 

encountered will be white. Induction would meet one white swan after the other, and 

finally draw the conclusion that all swans are really white. Abduction would at first 

observe a swan with a certain colour and then show how the underlying pattern of  bird ´s 

genetic structure might lead to a certain colouring, thus explaining this certain case 

(Alvesson and Sköldberg, 2009).  

 

The empirical work 

 

In order to provide the kind of empirical knowledge of school development that 

Arfwedson and Lundman call for, an analytical tool is required that can capture both 

individual and organizational and institutional aspects of the school's everyday work. My 

empirical evidence is drawn from the cultural analysis of schools in three municipalities 

and municipal districts.  The selection of schools were made as a targeted (Chen, 1981) or 

appropriate (Patton, 1980) selection, based on discovery, understanding and insight into a 

problem area At the core of my presentation are five schools, here called Andvare, 

Dvalin, Eljudne, Fejna and the Tree of Life High School. The purpose of the 
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presentations of these five schools, starting from the actors' own stories about their 

everyday work, is to achieve an overall picture of the schools' cultures from an individual 

micro perspective. These images are examined in a re-analysis in order to make room for 

an abductive explanation.  

 

 

Hodgkinson (1991) argues that the school's operational philosophy is characterized by 

three main factors: "the interaction of role and personality in the context of value" (p. 43). 

Re-analysis of school cultures involves a simultaneous consideration of individual as well 

as organizational and institutional factors in the school culture. The re-analysis is expected 

to provide empirically-based information and knowledge for the continuing debate on 

schools' peer similarity.  Organizations need not necessarily be studied or assessed in 

relation to its members' values, but these essentially primitive and often negative forces 

can contribute to the organization's effectiveness if well managed. In every organization 

there are conflicts in everyday work. To overcome these conflicts and use the force that 

appears to develop the organization requires a mutual understanding of actors at different 

levels, and the accessibility of powerful tools. 

 

The skills of logical and critical analysis, conceptual synthesis, value analysis and 

commitment, the power of expression in language and communication, rhetoric and most 

fundamentally, the depth of understanding of human nature.  

 

    ( Hodgkinson, 1991, s. 112) 

 

Results 

 

In this thesis, I argue that a prerequisite for sustainable school improvement is an 

extended operator readiness throughout the organization, i.e. among all the school 

stakeholders at different levels. In the re-analysis of school cultures, the emerging 

common features were lack of continuity in school leadership and the expectations of 

school leaders as educational leaders to participate more actively in the everyday work. 

The results of the re-analysis also show significant differences in the schools' 

organizational structures of formal and informal decision-making. 

 

Knowledge of the underlying patterns that affect the school's everyday work can probably 

be used to make the organization more transparent and malleable. The relationship 

between decision-making and executive is no longer regarded as unpredictable and event-

driven, but can be explained and understood by each school's specific situation. The 

driving forces in the members’ collective action, clarify the relationship between the 

organization and its members' goals. The dialectical interplay between the organization 
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and its nomothetic-idiographic aspirations differs from school to school. In-depth 

knowledge of actors' behavior and attitudes in the context of this interaction increases the 

possibility of real school development on pedagogical terms to the pupils' benefit. 

A generic picture of the relationship between school culture and school management in 

the surveyed schools, shows that the lack of continuity in school leadership, with frequent 

changes of directors, was by many perceived as an inhibiting and counterproductive 

obstacle to sustainable school improvement. 

 

Hodgkinson emphasizes a leader's obligation to act in matters affecting the organization's 

basic values. The analysis required to understand a conflict of this nature contains a series 

of questions aimed at identifying where (at what level) and who is acting in a way that 

differs from the agreed interactions between actors in everyday work. What are the values 

in conflict in the case and how can they be defined? What fields of value are most 

affected? Most salient? Who are the actors? How is the conflict distributed interpersonally 

and intrapersonally? Is it interhierarchical on the paradigm? Or intrahierarchical? What 

principles or strategies for conflict resolution are most appropriate for the case? What are 

the metavalues?  

 

Re-analysis of pupils’ culture 

 

From a historical perspective, pupils are often regarded as passive participants in the 

school organization. In a discussion of pupils' different actorship in the goal-oriented 

school, Berg notes (2003a) that a diversity of pupils are involved, participants or 

spectators. Taking a closer look at  these pupils’ roles in a traditional cultural analysis can 

be problematic with the scope for action model since it originates in research on teachers' 

professional standards. One solution is to use cultural analysis to study pupils’ cultures in 

relation to teachers’ cultures. 

 

Blossing (2003) emphasizes the importance of initially engaging pupils in an improvement 

process. If pupils are not given the opportunity to actively participate in the improvement 

process, their ability to feel involved is reduced.  Instead, there is a risk that they protest 

and in different ways try to slow down the progress. Berg (2003a) sees the use of the 

scope for action model in studies of classroom work and pupil participation at the micro 

level as an opportunity to advance the knowledge of the positions in this field.  

My empirical results of the student culture analysis describe school activities at the micro 

level, from a pupil’s perspective.  Here is an overview of important findings from 

different grades at the studied schools. 

 

Pupils’ culture in grade four focuses on weaknesses in the school's internal and external 

work, concerning facilities, equipment and educational applicability. The central point is a 
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consensus on how schools can improve, but also some concern about how the pupils 

have not been consulted and informed enough about the planned redevelopment. The 

consistency of pupils’ culture can be described as a Level-2 culture. Hodgkinson speaks of 

conformation groups, such as families, taking into account that individual's first 

experience of an organization is within the family. To influence a group of this kind in the 

intended direction, requires a pragmatic approach to the group's needs and circumstances.  

Pupils’ culture in year six appears to be more complex compared to that of the children in 

the lower ages. Group feeling is still strong, but inside the outer frame, there is individual 

scope for action. It is still too early to talk about dissolution of "family" in the subgroups, 

but there are some trends that herald a break. The structural changes that pupils in grades 

six demand can be interpreted as a Level-3 culture, affecting the entire organization.  

 

Hodgkinson points out that the Level-3 culture, through the perceptions and experiences 

of other groups can be distanced from the purely individualistic aspirations.  

In grade 8, the "family" has now been replaced by a subculture of small groups with 

differing opinions about the school and its work. Pupils’ culture can be described as a 

Level-4 culture, albeit related to the previously described levels two and three. The common 

pattern is made clear in the simultaneous observation of the different grades and the class 

departmental cultures. It is clear that the pupils’ culture of a micro perspective cannot 

easily be understood as an analogue version of the school staff culture. With its impact on 

the educational activities, it can rather be seen as an underlying pattern of combining 

cultures. Knowledge of pupils’ culture can increase our understanding of what is 

happening in the social arena to which the teacher does not have immediate access. 

Everyday situations can in a re-analysis provide a different understanding of student and 

teacher interaction. 

 

In the studied schools there are large groups of pupils with non-Nordic background. 

Three of these pupils are named Jelena, Sadia and Ahmed. All three are happy and feel safe 

at school. They thrive with friends, like the teachers and think that they get the help they 

need to successfully cope with their schoolwork. These pupils are said to represent the 

dominant pupils’ culture. One can therefore speak of a Level 5- ethos, or a pupils’ ethos.  

In order for school improvement to achieve success, all players are given the opportunity 

for knowledge and insight about the school's ideological dimension in terms of its core 

values. Reflections on school activities from different perspectives and at different times 

can make it difficult to achieve an overall picture of a school's culture. The combined 

explanatory model may risk being perceived more as a mechanical application of a 

particular case than as a part of an abductive explanation process. The underlying pattern 

of function and actual impact on school culture needs to be visualized and described. 

Hodgkinson (1983, p. 209) speaks of "the Analysis of Affect" as a tool for understanding 

an organization's stakeholders at the micro level. To understand and explain a process of 
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change is needed, because an analytical instrument that is not limited to the underlying 

control devices has the ability to sort them out into a combined context of macro, micro, 

and meso phenomenon. 

 

Discussion 

 

To manage and lead an organization from a cultural perspective requires a different 

approach than the traditional instrumental or pragmatic view.  Alvesson (2001) notes that 

much of the research being done in this area is limited to manageable meanings and ideas, 

directly related to efficiency and performance.  

 

A phenomenon that can occur with changes in an operational control system is the 

decentralization paradox. This means that the organization differs from what you say you 

want to accomplish and the way it is done in practice. The problem can also be expressed 

as the inability to find and develop the compatible frames of reference, needed to explain 

and understand the fundamentally common tasks at different levels of the organization. 

The school's leadership needs to recognize and concretize given goals and negotiate the 

different interests, needs and requirements and finally take them into account in their 

daily work. Rapprochement between leaders and the led can be seen as a transition to a 

more democratic leadership, according to the modern demands in working life of 

influence and decision-making participation of stakeholders. The leaders formulate 

objectives in a dialogue with employees and give themselves the right to choose their own 

means of goal achievement. When participants in a school improvement process together 

develop their actor preparedness, the school's possibility for strong achievement will 

increase. 

 

In this thesis, the concepts of school codex and school culture are presented as analytical 

tools to understand and explain the daily work in schools. Like all tools they have their 

limitations in the practical application. Without adequate preparedness for change in the 

organization, there is a risk that school improvement and action learning will be watered 

down to slogans without real content. One question is whether all sorts of change in a 

school organization can be considered as school development. To answer this question 

we need good knowledge of the individual school's structure and procedures. To look at 

school culture for school development has therefore been a key premise of my work.  

 

To understand the real impact of school culture on school activities, we need a certain 

degree of cultural understanding. This includes knowledge of "how power works in the 

dominant beliefs and how the social relations asymmetries are located behind the 

established cultural order" (Alvesson, 2001, p. 301). How the informal organization is 

structured and what influence it has on the organization is an empirical question, which 
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can be answered after the formal organization, is identified and determined 

(Abrahamsson, 1989). In a similar way, the informal organization's collective needs, skills, 

preferences and documents must be discovered and exploited, in order to encourage 

greater acceptance, motivation and efficiency (Treutiger, 1990). 

 

Larsson and Löwstedt (2010) talk of schools as sites for ongoing organization, rather than 

institutions with the core business of teaching. School development cannot be an 

individual matter for individual teachers or school leaders, but a joint responsibility of 

both teachers and management.  Successful school improvement requires a commitment 

at every level and cannot be defined solely by school management and teaching staff. A 

key to successful school improvement may be to extend the collective learning for pupils 

and other staff in mutual activities. 

 

Developing schools might be a concern for everyone, but how this is done in practice is a 

matter for each school unit, and cannot be answered in advance. Although researchers 

and practitioners have gathered knowledge about school and its activities for a long time, 

there is still no panacea for how school can best be developed to fulfill its mandate given 

by society.A common experience for all who have ever intended to participate in a school 

improvement process is the need for detailed knowledge of the complexity in the school's 

content and form. Having this knowledge will increase the chances of successfully 

renewing and improving a school. 

 

In my work as a school developer, I often felt that the available explanations failed to 

provide sufficiently clear answers to describe and understand the schools' cultures. The 

need for a new explanatory model, for deeper understanding and knowledge of schools' 

everyday work, led to the development of the polyphonic re-analysis instrument, which in 

this thesis has been presented and empirically tested. 

 

Re-analyzing previously conducted cultural analyses is hopefully a way to uncover and 

interpret the underlying patterns of the actors' values and motives for their actions in 

everyday school work. With this knowledge and understanding, I hope to contribute to 

increased awareness of pupils’ learning to their benefit, as the target for school 

improvement. My hope is that an analytical tool of this kind, will not be limited to a local 

tool, but can be more widely used, both for researchers and practitioners. The possible 

rapprochement between the school and the governmental school inspection is one of 

these dialogues in which the new instrument could be used to retrieve a holistic picture of 

what is happening in school and why. 

 

My ambition with this work has been to extend our understanding of school cultures and 

of the school organization as a whole, or at least in parts. In more static activities outside 
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school, it would probably have been a relatively easy task. Listening to the voices of 

pupils, a number of teachers, headmasters, school nurses, librarians and trying to interpret 

and understand them as well as the development of school as an organizations in times of 

ongoing changes of school as an institution, have occasionally appeared as a Sisyphean 

task. The polyphonic culture assay, which is also the title of the thesis, is still an 

underdeveloped area. Access to the polyphonic school culture will hopefully be the 

starting-point for the challenge to increase new and exciting empirical knowledge of the 

daily work at school. 
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En flerstämmig kulturanalys

Att beskriva den svenska skolan är en grannlaga uppgift. Begreppet skola är mångtydigt 
och svårt att överblicka. Varje samhällsmedlem med personlig erfarenhet av skolan bär 
med sig en subjektiv tolkning av skolans innehåll och verksamhet. Gunnar Berg beskri-
ver i frirumsmodellen en skolas inre gränser som dess vardagsarbete avspeglat i rådande 
skolkulturer. De yttre gränserna inrymmer skolans komplexa uppdrag. Skolans frirum är 
bildligt lokaliserat mellan dess yttre och inre gränser. Skolutveckling handlar om att, till 
elevers bästa, upptäcka och använda frirummet i skolvardagen.

Syftet med avhandlingen är att utveckla ett flerstämmigt reanalysinstrument, med 
praktisk användbarhet till att analysera skolors kulturer, som ett led i arbetet att utveckla 
skolor och skolområden som organisationer. Den metod för skolkulturanalyser som 
inom ramen för frirumsmodellen tillämpas i dagsläget är förvisso relevant, men relativt 
begränsad i förhållande till en analys av enskilda skolaktörers värden, värderingar och 
motiv i och för skolans vardagsarbete.

Reanalysinstrumentets form och funktion prövades på ett empiriskt material av tidigare 
genomförda kulturanalyser från skolor i tre kommuner. Resultaten visar att det fanns 
stora skillnader i skolornas organisationella strukturer av formellt och informellt besluts-
fattande. Drivkrafterna i medlemmarnas kollektiva handlande framstod i det dialektiska 
samspelet mellan organisationens och dess medlemmars mål. När enskilda skolaktörers 
önskemål och förväntningar uppfylls inom givna gränser, ökar organisationens samlade 
förmåga att anpassa sig till omgivningens krav. Omvänt kan den enskilde medlemmens 
kreativitet och kompetens utvecklas och frigöras i en organisation där individen upp-
märksammas som resurs. Den flerstämmiga kulturanalysen är ännu ett relativt outvecklat 
område. Tillgången till det flerstämmiga reanalysinstrumentet innebär en spännande 
utmaning till fortsatt empirisk kunskapsutveckling.
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