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Sammanfattning
Syftet med denna undersökning är att kartlägga en gymnasieskolas kultur. Denna kartläggning 
kommer att ingå i ett diskussions- och strategimaterial för arbetet med att forma en ny F – 12 
skola (förskoleklass – gymnasiet) med en helhetssyn på elevers lärande. Att bygga en ny skola 
har väckt många reaktioner bland kommunens invånare, där ibland också lärare.

Som undersökningsmetod har två olika samtalsmodeller använts, det lärande samtalet samt 
kvalitativa intervjuer. Större delen av gymnasiets lärare ingår i någon av de genomförda 
undersökningarna. Resultatet som framkommer visar att skolans lärare upplever att de inte fått 
vara delaktiga i kommunens skolförbättringsarbete, vilket lett till att en stor del av dem nu är 
negativa till det planerade skolbygget. Däremot uttrycker de ett behov av att det arbetas fram 
en gemensam pedagogisk kunskapssyn på gymnasiet.

Undersökningen avslutas med en diskussion där förbättringsstrategier, med syfte att skapa 
goda förutsättningar för kommunens inre skolförbättringsarbete, föreslås. 

Abstract
The aim of this study is to survey the school culture of an upper secondary school. This study 
will be a part of a discussion- and strategy material in a process to form a new school 
including grades from pre-school to upper secondary school, with a common view of students 
learning. Building a new school has aroused many reactions from the inhabitants of the 
municipality, including the teachers. 

As survey method two different kinds of conversations have been used, “learning dialogue” 
and interviews. A major part of the teachers are included in the researches. The results from 
these researches shows that teachers do not experience that they are involved in any part of 
this school improvement process. The outcome of this is that a major part of the teachers in 
the upper secondary school are sceptic to “the new school- project”, but they do express a 
need for a common pedagogical view among the teachers. 

This survey ends with a discussion where strategies for school improvement are suggested, 
with the intention to create a good environment for cultural development. 
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1. Inledning
Intresset för skolforskning och skolförbättring verkar ha ökat på senare år. En viktig orsak är 
den allt snabbare förändringstakten i samhället som kräver nya organisationsformer och nya 
tankesätt. 

Skolforskare är överens om att det nu pågår stora förändringar i omvärlden, som ger 
samhällsdanare anledning att börja fundera på skolans existens och dess uppdrag (Dalin, 
1994; Hargreaves, 1998; Berg, 1999; Blossing, 2003).  Det handlar om att på ett avgörande 
sätt forma skolan och frammana en kultur som på allvar kan möta ”den nya tiden”. Det 
postmoderna samhällets uppluckring av auktoritet på det personliga och det kunskapsmässiga 
planet gör det nödvändigt att radikalt omstrukturera formerna för undervisning och lärande för 
att motivera morgondagens elever.

För att kunna förbättra behöver man få syn på bristerna i en organisation. Ska skolor ändra sin 
verksamhet behöver de få fatt i den egna verksamhetens inre liv, exempelvis genom en 
kartläggning av kulturen och infrastrukturen. En sådan kartläggning kan berätta om skolans 
förbättringskapacitet och med utgångspunkt i den kunskapen kan därefter ett 
förbättringsarbete påbörjas. Förändringskapacitet handlar om att det finns en organisation vid 
sidan av driftsorganisationen som kan få fart på utvecklingen och samtidigt bidra till att 
underlätta och höja kvaliteten på det dagliga arbetet i skolan (Berg, 1999; Blossing, 2003).

En förändring av skolan i grunden är en gigantisk uppgift. En uppgift som inte kan lösas med 
enskilda projekt oavsett hur stora och välorganiserade de än är. Det handlar närmast om ett 
folkrörelsearbete med ett brett deltagande av alla berörda och med en stark politisk 
uppbackning (Björn m.fl. 2002). Genom att koppla teori till praktik sker en kvalitetshöjning 
och därför finns ett behov av att skolförbättrare tar del av den forskning som finns inom 
området för att lyckas med utmaningen att förändra och förbättra skolans verksamhet.

I kommunen planeras att bygga en ny F –12 skola. I denna undersökning benämnes skolans 
inre arbete, det vill säja arbetet med att skapa en pedagogiks helhetssyn, som kommunens 
skolförbättringsarbete. 

1.1. Syfte
Syftet med undersökningen är att kartlägga gymnasieskolans kultur med fokus på skolans 
förbättringskapacitet. Denna kartläggning kommer att ingå i ett diskussions- och 
strategimaterial för arbetet med att forma en ny F - 12 skola (förskoleklass - gymnasiet) med 
en helhetssyn på kunskap och lärande och på eleverna. Undersökningen kommer tillsammans 
med en likvärdig kartläggning av grundskolans kultur att utgöra underlaget i utformandet av 
materialet. 

5



2. Bakgrund

2.1 Samhällsförändringar
Dalin (1994) påminner om att det är viktigt att vi tar oss tid till att fundera på vad som är 
relevant i morgondagens värld innan vi börjar förändra vårt utbildningssystem. Framtiden är 
inte något som bara inträffar utan den skapas av människor med visioner. Lärare och 
skolledare behöver därför ha visioner om framtidens skola och konkretisera vilka kunskaper 
som är viktiga för barn och unga ur ett långsiktigt perspektiv. För att vi ska få en förståelse för 
hur utbildning ska fungera i framtiden måste vi också förstå hur uppväxtvillkoren förändras. 
Det är inte längre så att hemmen (och kyrkan) är normsättarna i samhället. Idag har media en 
stor inverkan på unga, vilket kan resultera i osunda värderingar och en snedvriden 
verklighetsuppfattning. Därför menar Dalin att det är nödvändigt att samhället tar över 
ansvaret så att barn och unga från hem med ett svagt socialt kapital inte hamnar utanför 
systemet. Vidare menar Dalin att världen behöver en gemensam etik – ett världsethos. Vi 
behöver lära oss att i ett världssamhälle kunna leva i balans med naturen. 

Hargreaves (1994) försöker förklara varför lärare väljer att förändra sin verksamhet eller 
väljer att kämpa mot förändringar. Han beskriver det som en kamp mellan två 
samhällskrafter; modernitet och postmodernitet. Moderniteten drivs av en tro på en rationell 
utveckling där vetenskapliga och teknologiska insikter kan förändra samhället och förbättra 
människans villkor. Familjen och arbetet är åtskilda i det modernistiska samhället. Industrier 
med massproduktion och hierarkiskt uppbyggda organisationer med tungrodd byråkrati och 
segmenterade expertområden är resultat av ett modernistiskt tankesätt. Hargreaves ser även 
skolor som monument över ett modernistiskt tänkande. Resultatet är elever sorterade i 
homogena klasser och en uppdelning av kunskap i ämnen som förmedlas effektivt och 
rationellt av ”experter” till många elever under en strukturerad och schemalagd tid.

På 1960-talet gör det postmoderna samhället sin entré. De vetenskapliga sanningarna förlorar 
trovärdighet eftersom det som ansetts vara orubblig fakta motsägs av ny fakta i ett allt 
snabbare tempo. Ekonomin blir uppbyggd kring produktion i mindre skala, tjänsteproduktion 
blir mer vanlig än varuproduktion och organisationer decentraliseras och får en platt 
beslutsstruktur med mindre specialisering och mindre rigida roller som följd. Detta innebär 
stora problem och utmaningar för det modernistiska skolsystemet och för lärarna som arbetar 
inom det. Hargreaves menar att skolans framtid kommer att bero på hur man förverkligar och 
löser dessa utmaningar. Lärarna är nyckeln till förändringar och om förändringarna ska lyckas 
måste lärarna involveras. Det behöver finnas skolkulturer där förändringar och förbättringar 
kan ske kontinuerligt och där lärare kan lära av varandra och utveckla sin professionalitet. 

Liljequist (1999) menar att man inte nog kan betona vikten av en ökad förståelse för skolans 
roll i samhället. Han ser dagens snabba förändringstakt och ständiga tidsbrist som ett stort hot 
mot demokrati och mänsklighet. Han menar att idag måste individer ”glömma” för att orka 
med allt det nya - historielösheten har blivit teknikutvecklingens ständige följeslagare. En 
farlig utveckling eftersom vi genom att förstå vår historia kan lyckas i framtiden och förhindra 
att hemskheter och misstag upprepas igen.

Historien visar att skolan nu som tidigare avspeglar utvecklingen i det samhället som den är 
en del av. Idag är marknaden en stark styrfaktor och som ett resultat av detta återfinns begrepp 
från företagsvärlden inom skolan. Skolan kommer dock att få svårigheter med att hantera 
konflikten mellan läroplanernas humanistiska visioner och skolsystemets anpassning till 
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marknadssamhället. Romhed (1999) anser att marknadens påverkan på skolan hotar värden 
som är grundläggande i en demokrati. Som exempel nämner han öppenheten och den fria 
diskussionen som i en företagskultur upplevs hotfull. Jämlikhetsfaktorn är också hotad i en 
marknadsanpassad värld eftersom där avgör individens köpkraft dennes status.

Vad blir då skolans roll utifrån detta resonemang? Liljequists (1999) budskap är att skolan 
måste aktivt välja väg och förhållningssätt Om skolan okritiskt anammar markandssamhällets 
krav på ny effektiv teknik och snabba lösningar så blir resultatet att eleverna kommer att få 
ökade tekniska kunskaper men på bekostnad av den sociala kompetensen. En utveckling som 
skolan måste se som sitt uppdrag att bekämpa genom att aktivt agera utifrån skolans 
värdegrund och fostra unga människor till att känna samhörighet, solidaritet och ansvar för 
människor utanför den närmaste gruppen. 
Att fostra människor till ett öppet och kritiskt tänkande utifrån sunda och hållbara värderingar 
och med goda kunskaper i problemlösning och med ett stort socialt kapital; är det skolans 
uppgift i det framtida samhället? Kanske skulle då nedanstående förslag på läroplan bäst tjäna 
detta syfte genom att vara föredömligt kort men ändå mycket innehållsrik. 

Skolan skall utveckla socialt och medmänskligt sinnade världsmedborgare, präglade av 
ekonomisk medvetenhet och teknologisk besinning (Liljequist, 1999. s.282).

2.2 Organisation

2.2.1 Teori
Inom organisationsteorier finns två dominerande perspektiv; den rationalistiska teorin och 
systemteorin. Kunskap om organisationsteori är en god förutsättning i ett förbättringsarbete 
enligt Abrahamsson och Andersen (1996) som betonar vikten av en medvetenhet om att alla 
organisationer befinner sig i en omgivning och är beroende av den. Detta innebär att för att 
förstå en organisation bör vi ha kunskap om både dess omgivning och om hur organisationen 
påverkas av den. Det är en omständighet som förs fram i såväl rationalistiska som 
systemteoretiska organisationsteorier. 

Inom den rationalistiska organisationsteorin betraktas omgivningen som en uppsättning yttre 
krafter vilka påverkar huvudmannens och organisationsledningens frihetsgrader. Ledningen 
försöker med hjälp av rationella kalkyler beräkna effekterna av de yttre betingelserna eller 
alternativt förändra dessa genom direkt påverkan. Systemteorin använder sig istället av 
intressemodellen och betonar att en huvudfunktion för organisationen är en organisk 
anpassning till omgivningen. Hur omgivningen påverkar organisationen förklaras alltså på 
olika sätt i de två teoriperspektiven. Det rationalistiska perspektivet betonar att omgivningen 
representerar ramar för organisationen, medan systemteorin betonar att det rör sig om en 
anpassning.

Enligt Evans (1996) fungerar inte längre den rationella teorin i praktiken, utan är nu istället en 
bidragande orsak till att förändringar misslyckas. Perspektivet fungerade bra så länge som 
man instruerade människor hur de skulle arbeta, men fungerar betydligt sämre idag när man 
vill förklara varför verksamheter behöver förändras. Resultatet blir att människor istället 
håller fast vid sina gamla arbetsmetoder. Det rationella tänkandet är inte heller något bra 
tankesätt för att få människor att förstå varför samma typ av problem återkommer gång efter 
gång. Evans rekommenderar att man byter till ett systemtänkande när organisationer befinner 
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sig en turbulent omgivning. Systemtänkandet söker mönster i ständiga förändringar istället för 
att sträva efter stabilitet och förutsägbarhet som det rationalistiska tänkandet gör.

2.2.2 Skola
Den amerikanske skolforskaren Schlechty (1976) bedömer att en skolas organisation kan 
endera vara byråkratisk eller professionell. En byråkratisk skola har en verksamhet som 
eftersträvar likformighet och effektivitet och är uppgiftsorienterad. Den byråkratiska skolan 
likformar elevproblem, betonar tester och diagnoser och har ett handlande som är baserat på 
praktiska erfarenheter. Den byråkratiska skolan utgår från en rationalistisk teoribas. En 
professionell skola har däremot ett systemtänkande som teoribas. Inom den professionella 
skolan finns en gemensam kunskapsbank utifrån ett utbildningsvetenskapligt perspektiv. Den 
professionella skolan ser det unika i varje enskild elev och strävar mot att nå verksamhetens 
mål och vision. Mål- och visionsarbetet förenar också personalen i en gemensam 
arbetsriktning. Den professionella skolan genomsyras av ett samarbete på alla nivåer och det 
finns ett stort utrymme för pedagogiska frågor. Eleven och dennes behov finns i centrum för 
all verksamhet i denna skola.

Block (1987) lyfter fram problematiken med ett allt för byråkratiskt tänkande. Han menar att 
kärnan i ett byråkratiskt tänkande, är att inte ta ansvar för det som händer. Man ser andra 
människor som problemet. Detta resulterar i att problematiken och lösningarna oftast ligger 
utanför det egna ansvarsområdet. Block menar att byråkrati är ett sinnestillstånd som existerar 
oberoende av storlek på organisationen. 

I Sverige har den centralstyrda och byråkratiskt regelstyrda verksamheten bytts ut mot en 
decentraliserad målstyrd verksamhet. Men det finns kritik mot skolans målstyrning eftersom 
flera forskare (Alexandersson, 1999; Kroksmark, 2002; Kristiansson, 2003) anser att målen är 
för noggrant specificerade eller blir hanterade på ett sådant sätt att de inte ger skolorna det 
utrymme som behövs för att bli en professionell skola. Lärare försvarar sin frihet gentemot 
läroplan och centralstyrning genom att omtolka målen på ett sätt som gör att de kan fortsätta 
arbeta på det sätt de redan gör (Alexandersson, 1999).

Det är viktigt att skolor lär sig att arbeta med utveckling på ett systematiskt och långsiktigt 
sätt. Skolor måste hjälpa sig själva som hela organisationer och bygga upp en 
förbättringskapacitet där all personal och elever är inkluderade. För detta krävs att det skapas 
en väl fungerande arbetsorganisation. En grupp forskare studerade två stora 
skolutvecklingsprojekt organiserade i nätverksform och kom fram till slutsatsen att en effektiv 
och kvalitetshöjande arbetsorganisation bör bestå av en driftsorganisation i nära samarbete 
med en utvecklingsorganisation (Björn m.fl., 2002). 

Driftsorganisation är en förutsättning för att verksamheten ska fungera i vardagen och 
omfattar det operativa arbetet. Driftsorganisationen ställer stora krav på effektivitet. Ett 
effektivt handlande innebär att göra saker rätt och snabbt, vilket är en förutsättning för att en 
organisation på kort sikt kan visa resultat. Handlandet bygger på att kunna tillämpa regler och 
rutiner.

Utvecklingsorganisationens uppgift är att förbättra och underlätta driftsorganisationens arbete 
genom ett strategiskt och långsiktigt arbete. Utvecklingsorganisationens arbete ska vara 
kvalitetshöjande vilket sker genom en samordning av skolans aktuella utvecklingssatsningar 
och att dessa länkas samman med den löpande driftsorganisationen. 
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Utvecklingsorganisationen ska hantera det unika, osäkra, innovativa, nyskapande och 
kreativa.

Balansen mellan drifts- och utvecklingsorganisationen avgör om arbetsorganisationen blir 
effektiv och handlingskraftig. Om den löpande verksamheten blir allt för dominerande, 
försvåras utveckling och förnyelse. Om fokuseringen på utveckling blir allt för stark leder 
detta till utvecklingsstress och den löpande verksamheten blir lidande.

En organisation som arbetar med enbart utveckling, utan att bry sig om kraven på kortsiktig 
effektivitet, kan inte överleva. I praktiken är det emellertid oftast de senare kraven som är alltför 
starkt styrande, vilket gör att långsiktiga utvecklingsfrågor kommer till korta. Dessa tillåts inte få 
”störa” vardagsarbetet, utan kommer till korta. Genom en sådan ordning riskerar verksamheten 
att på sikt stagnera och utarmas (Björn m.fl.; 2002, s. 83).

2.2.3 Struktur
Vilken struktur på organisationen är då den mest effektiva för dagens skola? Med tanke på 
tidigare redovisad forskning förstår vi nu att svaret på frågan måste betraktas ur flera 
perspektiv. Granström (2000) anser, att effektiviteten måste ses i relation till den omgivning 
organisationen befinner sig i. Mekaniska organisationer som den hierarkiska organisationen är 
mest effektiv i en stabil omgivning, de organiska organisationer som matris- och 
teamorganisationer är att föredra i en rörlig och osäker omgivning. Slutsatsen ur detta 
perspektiv, blir att skolan bör lämna den mekaniska struktur som idag är den mest tongivande 
och istället gå mot en organisk struktur på verksamheten. Men för att lyckas med en sådan 
förändring krävs kunskap om olika organisationsstrukturer och om de villkor som är förenade 
med respektive struktur. 

Den hierarkiska strukturen är, enligt Granström, av tradition den mest förkommande i det 
västerländska samhällets organisationer. I den hierarkiska organisationen har alla en 
avgränsad och väldefinierad uppgift att sköta. Instruktioner och arbetsuppgifter kommer från 
en överordnad. Makt, befogenheter, lön, storlek på tjänsterum är exempel på faktorer som 
ökar ju längre upp i hierarkin man kommer. De villkor som måste uppfyllas i en effektiv 
hierarkisk organisation är; vertikal ordergivning, blind lydnad och ett uniformt beteende och 
att alla vet sin plats och sin uppgift. Den hierarkiska organisationen styrs av regler och 
förordningar.

Granström föreslår teamorganisationen som en välfungerande organisk organisation. Det är en 
organisation som är uppbyggd av autonoma enheter som själva ansvarar för sin del av 
verksamheten. I denna organisation gäller ett horisontellt ansvarstagande och gemensamma 
problemlösningar. Alla känner ett ägandeskap för organisationen. Gruppspecifika lösningar är 
tillåtna och alla i teamet vet gruppens uppgift och kan rycka in där det behövs. Organisationen 
styrs av uppgifter och mål.

Tydlighet och medvetenhet, menar Granström, är två viktiga faktorer för att en organisation 
ska bli effektiv och fungera väl. Att organisationens personal är medveten om vilken 
organisationsstruktur som gäller i den egna organisationen och vilka villkor som ska uppfyllas 
för att den ska fungera. Otydlighet i strukturen leder till förvirring och irritation bland dess 
medlemmar.

Berg (1999) delar uppfattningen att det är viktigt att vara medveten om olika organisationers 
förutsättningar vid ett förbättringsarbete eftersom erfarenheter och lärdomar som gjort inom 
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en organisation inte kan överföras till en organisation med annan struktur. ”Främmande 
fåglar” skapar fler problem än de löser i en organisation. 

Visst ska offentligverksamhet utvecklas och effektiviseras, men varför måste detta ske på 
marknadens ensidiga villkor? Att kopiera näringslivet innebär i praktiken att offentlig sektor 
låtsas att man är någonting annat än vad man i själva verket är (Berg, 1999, s.32).

2.3 Skolkultur
Berg (1999) är en av flera forskare som lyfter fram vikten av att synliggöra skolors olika 
kulturer. Han ser förmågan att kartlägga skolkulturen som en avgörande framgångsfaktor i ett 
skolförbättringsarbete. Skolförbättring, enligt Berg, är att söka möjligt handlingsutrymme för 
skolverksamhet på pedagogikens och elevernas villkor. Vidare menar han att detta förutsätter 
att de personer som aktivt arbetar med skolförbättring har gedigna kunskaper om vilka 
förutsättningar och begränsningar som gäller för verksamheten. Yttre begränsningar är statens 
verktyg för styrning av skolan. De inre begränsningarna är en konsekvens av den kultur som 
råder inom en enskild skola. Mellan de yttre och de inre gränserna finns ett frirum. Hur skolan 
hanterar detta frirum är avgörande för hur väl en skola lyckas i sitt förbättringsarbete.

Yttre gräns – styrning av skolan.
Inre gräns - Styrning Legalitetsperspektiv
i skolan.
Legitimitetsperpektiv

Outnyttjat frirum.

Figur 1. Frirumsmodellen (Berg, 1999, s.13).

Berg (1999) skiljer på styrning av och styrning i skolan. Statens verktyg för att styra skolan är 
exempelvis styrdokument så som läroplan och kursplaner. Ett enhetligt skolsystem och en 
likvärdig utbildning för alla, har under en längre tid utgjort grundstommen i den statliga 
styrningen av skolan. Styrning i skolan är exempelvis de osynliga regler, riter och talesätt som 
påverkar individerna inom skolan. Denna styrning reglerar och begränsar arbetsförhållandena 
för människorna inom den enskilda skolan. Den inre styrningen kan beskrivas som skolans 
kultur. För att ett reformarbete skall lyckas från statens sida gäller det att synliggöra den inre 
styrningen. Det behöver finnas en mottaglighet bland skolans aktörer. Denna mottaglighet 
benämner Berg, aktörsberedskap. Aktörsberedskapen är beroende av skolas organisatoriska 
struktur och de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som finns bland de aktörer som 
utgör mottagare för det aktuella förbättringsarbetet. Aktörsberedskap kan också ses som ett 
uttryck för skolans förmåga att agera som en lärande organisation.

På 1970-talet undersökte den amerikanske skolforskaren Lortie (1975), lärares 
grundåskådning. Lortie samlade information om amerikanska lärare genom att ställa frågor 
om vilka sedvänjor som lärare håller sig med och som skiljer läraryrket från andra yrken så 
som läkare, advokater, skådespelare och psykoterapeuter. Lortie kom fram till att 
lärarkulturen utmärks av konservatism, individualism och nuorientering. Inga faktorer som 
kan anses befrämja förbättring och utveckling.
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Berg (1999) har använt sig av Lorties studier och utgår från de tre dimensionerna - 
konservatism, individualism och nuorientering för att se om skolan har en aktörsberedskap. 
Genom att ”lyssna av” vad lärare säger när de talar om saker som berör de tre dimensionerna, 
kan man bilda sig en uppfattning av skolans inre liv. Lutar det mot konservatism eller mot 
flexibilitet när lärare diskuterar olika typer av förändringar? Hur uttrycker sig lärarna när de 
talar om samverkansformer? Strävar man mot en individualisering eller mot ett ökat 
samarbete? Är det ett kortsiktigt tänkande (nuorientering) eller har lärare en längre 
framförhållning i sin planering? 

Berg rekommenderar att skolan startar ett förbättringsarbete med en kulturanalys. Analysen 
kan gå till på det sätt att lärarna skriver personliga brev utifrån en öppen frågeställning. 
Personliga intervjuer är en annan modell som kan utgöra underlaget i en kulturanalys. Breven 
eller intervjuutskrifterna blir sedan analyserade utifrån Lorties tre dimensioner. En 
kulturanalys, anser Berg, utgör en kontroll av ”myllan” på skolan. Är myllan näringsrik redan 
nu eller måste man gödsla innan man börjar driva ett förbättringsarbete? Utifrån den enskilda 
skolans kultur arbetar man sedan vidare med ett anpassat förbättringsarbete.

Hargreaves (1998) beskriver fyra stabila strukturer som han i sina undersökningar kunnat 
urskilja i skolor; den individualistiska, den balkaniserade, den påtvingat kollegiala och den 
samarbetande skolkulturen. Forskaren Staessens (1993a, 1993b) utförde en undersökning på 
nio skolor. I undersökningar kunde han visa på tre olika typer av skolkulturer: den familjära 
kulturen, särbokulturen och den professionella kulturen. 

2.3.1 Olika skolkulturer
Följande texter kommer kortfattat att redogöra för Hargreaves och Staessens olika kulturer (i 
Blossing, 2003).

Den individualistiska kulturen eller den familjära kulturen
Den individualistiska kulturen kännetecknas av att varje lärare sköter undervisningen på det 
sätt som han/hon tycker fungerar bäst. Läraren undervisar ensam i en lärosal och 
kollegahandledning förkommer mycket sällan. I personalrummet kompenseras isoleringen i 
undervisningssituationen av gemenskap och en känsla av samhörighet med andra lärare på 
skolan. I personalrummet skojar man och har roligt, ibland på elevers och skolledningens 
bekostnad. Man delar med sig av tips på material och metoder man använt, men kommer inte 
in på pedagogiska diskussioner av övergripande karaktär eller på det egna 
undervisningsmönstret.

Den kultur som Hargreaves kallar den individualistiska kulturen, benämner Staessens för den 
familjära kulturen. Dessa skolor utmärks av informella kontakter och att alla säjer sig trivas 
med varandra. Någon gemensam probleminventering förkommer inte på skolan utan alla 
förbättringsinitiativ tas individuellt av lärarna.

Den balkaniserade kulturen eller särbokulturen
Den kultur som Hargreaves väljer benämna den balkaniserade kulturen, väljer Staessen att 
kalla särbokulturen. Detta är en kultur som kännetecknas av att samarbetet på skolan sker 
mellan lärare i små grupper. Grupperna hålls samman av särintressen. Ämnesgrupperingar 
kan vara ett sådant särintresse. Den egna gruppens särintresse bedöms viktigare än skolans 
gemensamma mål. 
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Vanligt förekommande är konflikter mellan grupperingar. Obearbetade konflikter leder till att 
undergrupper av lärare bildas vilket förhindrar en kommunikation som innesluter hela skolan. 
Det är viktigt att markera statusskillnad mellan grupperna och vissa grupperingar anser sig ha 
större rätt till fördelar som exempelvis lokaldisposition, tillgång till material- och arbetsrum 
för lärare, färre antal elever i undervisningsgrupperna och större fortbildningsresurser. 
Lagarbete förekommer inte utan var och en sköter sina elever i sitt klassrum. Många av 
lärarna har lång yrkeserfarenhet och undervisningen sköts på ett rutinmässigt sätt

Den påtvingat kollegiala kulturen
Hargreaves beskriver den påtvingat kollegiala kulturen som en kultur uppbyggd på ett antal 
regler om hur samarbetet på skolan ska organiseras. Det kan gälla konferenstider, 
ämnesområden som ska diskuteras eller gemensamma aktiviteter som ska planeras och 
genomföras. I bästa fall kan denna kultur vara ett övergångsskede till ett reellt och av lärare 
upplevt behov av samarbete. I värsta fall kan den ta död på de samarbetsinslag som tidigare 
spontant uppstått på skolan. 

Staessens iakttar inte denna typ av skolkultur i sin studie.

Den samarbetande kulturen eller den professionella kulturen
Hargreaves beskriver att i den samarbetande kulturen initierar och driver lärarna tillsammans 
förbättringar av undervisningen på skolan. Samarbetet är inte begränsat i tid och rum till 
särskilda konferenstider utan genomsyrar hela arbetet och hålls ständigt levande genom 
kontinuerlig kommunikation lärare emellan. Kontakter knyts kors och tvärs över 
arbetsgrupper i verksamheten. 

Staessens benämner denna kultur, den professionella kulturen. Han upptäckte i sin 
undersökning att på de skolor som präglades av denna kultur fanns ett stort utrymme för 
pedagogiska frågor. Lärarna på skolan uppfattade varandra snarare som kollegor än vänner. 
Skolledaren framstod som en stark pedagogisk ledare och en god organisatör. Han/hon var 
mycket kunnig i pedagogiska frågor. Skolledaren lade mycket kraft på att förmedla skolans 
vision, vilken hade en omfattande funktion. Den förenade dåtid med nutid och den förenade 
personalen i en gemensam arbetsriktning. Visionen höll fram ett mål som motiverade till 
handling. 

2.4 Infrastruktur 
Skolors infrastruktur eller arbetssociala liv är benämningar för skolans inre liv. En skolas inre 
liv kan undersökas på olika sätt. 

2.4.1 Delsystem
Skolors inre liv kan även undersökas genom att information om skolors infrastruktur samlas 
in. Forskare (Ekholm, 1989; Blossing, 2003) redogör för att det finns några delsystem som 
har stor betydelse när man önskar beskriva en skolas inre struktur. Blossing (2003) har 
sammanställt forskning och utifrån den redovisat karaktäristiska utvecklingsbefrämjande drag 
för respektive delsystem (Se bilaga 1 för en utförligare beskrivning).

Kvalitetssäkringssystemet 
Kvalitetssäkringssystemet kan sägas handla om skolans problemlösande kapacitet, d v s 
förmågan att inventera nödvändiga behov och krav såväl i som utanför organisationen, för att 
sedan uppfinna lösningar att pröva i verksamheten.

12



Beslutssystemet
Beslutssystemet behöver vara utformat så att medlemmarna på olika nivåer i skolan upplever 
att de har reell möjlighet att påverka. Vidare behöver det finnas överenskommelser om vilka 
mötesregler som ska gälla och till vad möten skall användas. I beslutssystemet kan man också 
räkna in att det skall finnas ett ledarskap som förmår att ta beslut som prioriterar och 
planlägger utvecklingsarbetet för fler än 1-2 år framåt. Ett fungerande beslutssystem 
förutsätter att det finns ett kommunikationssystem på skolan som gör det lätt för 
medlemmarna att få reda på vad som händer och som gör det lätt för lärare och elever att 
själva meddela organisationens olika delar.

Normsystemet
De normer som finns på skolan bör vara kopplade till ett belönings- och sanktionssystem som 
uppmuntrar eller uppmärksammar de värden och handlingar man på skolan vill arbeta i 
riktning mot, och som tar avstånd från eller markerar gränserna för otillåtna beteenden. 

Grupperingssystem och arbetssätt
Organiseringen av arbetet ska underlätta samarbete, ge plats för ett kollegialt utbyte av 
undervisningserfarenheter. Den sociala samvaron behöver sträcka sig in över arbetets domän 
för att personalen skall lära känna den organisation de är medlemmar i. En gruppering av 
lärare bör äga rum som sätter undervisningen i centrum ur elevernas perspektiv, så att lärarna 
på allvar har möjlighet att få syn på hur undervisning ser ut för den grupp den är skapad för. I 
organiseringen av arbetssätt ingår också att organisationen tillskapar roller vilka 
skolmedlemmarna kan ingå i för att kunna verkställa de kompetenser de besitter, men också 
för att få en möjlighet att växa i kompetens. 

2.4.2 Systemupplägg
Hur det arbetssociala livet, det vill säja skolans inre liv, framträder kommer att se olika ut 
beroende på innehållet i kulturen, det vill säga vilken grundåskådning lärarna omfattas av och 
beroende på vilka förväntningar man har på varandras arbete och umgänge. Det är viktigt att 
de som arbetar på skolan gör klart för varandra vilka bilder man har av arbetet där. Miles & 
Ekholm (i Blossing, 2003) har vid sådana analyser kommit fram till att skolor kan uppträda 
inom ett spektrum av fem olika systemupplägg. Dessa fem system kan betraktas som ett 
alternativ till ovanstående sätt att belysa en skolas kultur:

Det rationellt byråkratiska systemet
Skolan utmärks av en stark ledning som klargör målen och följer upp arbetet. Det finns 
tydliga regler för personalens arbete. Undervisningen är lärarstyrd och utförs enligt tydliga 
rutiner. Skolans utmärks av ”ordning och reda”. Kunskapsområdena är väldefinierade och 
man når goda elevresultat.

Det professionellt kollegiala systemet
Skolan bärs upp av de enskilda lärarnas arbeten. Lärarnas undervisningsämnen bestämmer 
tidsplanering och tjänstgöringsscheman. Undervisningen utförs så att läraren diagnostiserar 
sina elever, svarar för en individanpassad utlärning och noggrant följer upp att vidtagna 
åtgärder fått avsedd verkan. Eleverna lär in stoffet individuellt. Ledningen stödjer och 
uppmuntrar enskilda lärares utvecklingsinitiativ.
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Systemet med ansvarsgrupper
Skolans arbete vilar på lag som har ansvar för olika uppgifter. Målen är förhållandevis klara 
och verksamheten består av samverkan mellan ett antal oberoende enheter. Problemlösning, 
kommunikation och beslutsfattande i samverkan mellan grupperna är viktiga inslag. Problem 
på skolan är gemensamma och såväl personal som elever deltar i försöken att lösa dem. 
Undervisningen är till stora delar elevaktiv; ett undersökande och problemlösande arbetssätt 
förordas. Åldersblandade elevgrupper är ett naturligt inslag. På skolan utförs regelbundet 
utvärderingar av skolans kvalitet och utvecklingsprocess. 

Det politiska systemet
Skolan består av ett antal grupper som har olika syften med undervisningen.  Grupperna 
förhandlar, kämpar och gör överenskommelser sinsemellan. Ledningen förhandlar med 
grupperna och bildar koalitioner och fraktioner. Kampen mellan olika åsikter är en livfull och 
realistisk del av elevernas lärande. Konflikter är ett naturligt och produktivt inslag på skolan.

Det spontanistiska systemet
Nästan alla uppgifter är decentraliserade till den enskilde läraren. Läraren har stor frihet att 
handla efter egna bedömningar och slutsatser. Ledningen styr genom att engagera sig i de 
dagliga problem och initiativ som dyker upp på skolan. På skolan förekommer skiftande sätt 
att ordna undervisningen beroende på den enskilde lärarens intresse för olika arbetssätt. När 
det gäller skolans utvecklingsarbete sätts stor tillit till att var och en sköter det utifrån sin plats 
i organisationen.

2.5 Den mest ”hälsosamma” kulturen
För att kunna säga något om en skolas förmåga att förändra sig själv, så menar Miles (i 
Blossing 1998) att det kan vara fruktbart att använda begreppet ”hälsa”. På samma sätt som 
det är möjligt att bedöma en människas hälsa efter ett antal kriterier, borde det vara möjligt att 
undersöka ett antal förhållanden i en skolas organisation för att bedöma dess hälsa. En skolas 
hälsa blir då ett mått på den kraft med vilken skolan förmår gripa sig an krav på förändringar 
från det omgivande samhället och på vilket sätt skolan förmår ta hand om sig själv, det vill 
säja de inre behoven bland organisationens medlemmar 

Forskning har visat (Blossing, 2003) att skolor där lärare samarbetar i arbetslag har en ”bättre 
hälsa” och en större utvecklingskapacitet än skolor där individualism råder. Utifrån detta kan 
man dra slutsatsen att den samarbetande (Hargreaves) eller den professionella (Staessens) 
kulturen är den mest önskvärda skolkulturen. Utifrån Miles & Ekholms termer är det en skola 
med ansvargrupper som rekommenderas (Blossing, 2003). Självstyrande arbetslag är kärnan i 
ett förbättringsarbete (Svenska Kommunförbundet, 1998). Tillsammans kan skolans personal 
omforma skolan och frammana en kultur som på allvar kan möta den ”nya tiden”. Den 
skolkultur som krävs står i bjärt kontrast med den vanligt förekommande individualistiska 
särbokulturen. Att omorganisera lärare i arbetslag är ett steg på vägen men inte hela 
lösningen. Det är viktigt att också reda ut vad en samarbetande kultur är och att se kritiskt på 
de samarbetsformer som idag implementeras i många skolor.

Hargreaves (1998) förordar dessutom en kultur som han kallar ”den föränderliga mosaikens 
kultur”. Det är en skolkultur där ämneskompetensen inte ensamt avgör grupptillhörighet, utan 
där olika gruppkonstellationer med skilda syften och uppgifter är lika livskraftiga. Det är en 
skolkultur där olika gruppers intressen kommer att finnas kvar och stå mot varandra och där 
åsikter och konflikter görs tydliga och bearbetas istället för att tystas ner och förtryckas. 
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Möjlighet att få arbeta avskilt är nödvändig, liksom möjligheten att ingå i professionella 
relationer med andra kollegor. 

2.6 Samarbetsformer
Hur ser då vägen till den hälsosamma kulturen ut? Återstående val av litteratur och forskning 
visar på olika strategier för ett lyckat skolförbättringsarbete utifrån olika perspektiv. 
Inledningsvis belyses samarbetsperspektivet. Flera forskare lyfter arbetslag som kärnan i 
utvecklingsarbeten men samtidigt uppmärksammas att resultatet är avhängigt kvalitén på 
samarbetet. Det finns alltså anledning att titta närmare på hur ett gott samarbete definieras ur 
ett skolförbättringsperspektiv.

Fullan (1991) har gjort en omfattande sammanställning av internationell forskning inom 
skolförbättring och konstaterat även han, att en viktig framgångsfaktor är den samarbetande 
kulturen. Enligt Fullan är detta en kultur som utmärks av att lärare och skolledare samtalar 
med varandra om undervisningspraktiska angelägenheter. Att man observerar varandras 
undervisning och ger värdefulla synpunkter på tänkbara förbättringsmöjligheter. I den 
samarbetande skolkulturen vidareutvecklar lärare och skolledare varandras sätt att undervisa. 

Blossing (2003) påminner om att den grundläggande tanken med att organisera lärare i 
arbetslag var att genom samarbete skapa en god utvecklingskapacitet eftersom professionella 
utmaningar axlas bättre i en grupp där man känner tillhörighet och trygghet och inom vilken 
man kan nyttja varandras kompetenser. I arbetslaget kan dessutom en snabb spridning av 
kunskaper ske och man kan lättare upprätthålla ett kollektivt minne över tidigare erfarenheter. 
Men det är viktigt att man tillsammans på skolan klargör vad beteckningen samarbete står för. 

Lärare organiserade i lärande arbetsgemenskaper ser Hargreaves (2004) som en god modell 
för att höja kvaliteten på dagens skola. I sådana grupper kan lärare gemensamt utveckla 
kursplaner och effektivt och kreativt bemöta reformkrav utifrån. De kan koppla samman 
praktik med teori genom aktionsforskning och tillsammans med sina medarbetare analysera 
data på ett sådant sätt att det gynnar elevernas lärande.

Hargreaves (1998) vill också visa att samarbete kan tolkas på annat sätt och då resultera i en 
verksamhet som inte alls innebär någon kvalitetshöjning. Han hänvisar till forskningsresultat 
som avslöjar att när lärare planerar tillsammans rör det sig oftast om relativt avskilda 
undervisningsavsnitt och sällan om undervisningsaktiviteter som upptar större delen av 
arbetsdagen. Bara i undantagsfall bryter dessa samarbetsformer lärarens roll som 
ensamarbetare. Ett sådant samarbete är ett konstlat och planlagt samarbete. Det är ofta 
administrativt reglerat och obligatoriskt genom att vara bundet i tid och rum. Det planlagda 
samarbetet riskerar att bli ett konstlat och förutsägbart samarbete. För ledningen kan det 
framstå som effektivt genom att oförutsägbara resultat går att begränsa och att arbetet blir 
kontrollerbart men den starka styrningen kan dock få motsatt verkan. Styrningen kan hämma 
flexibiliteten och istället resultera i ineffektivitet eftersom lärare upplever att de tvingas lägga 
tid på samarbetsformer som de inte förstår syftet med. De kan känna sig hindrade i sitt arbete 
och till och med uppleva sig förnedrade eftersom de fråntas ansvaret att förbättra den egna 
undervisningen. 
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2.7 Läraryrket
Allt fler lärare och skolledare efterlyser en helhetssyn på lärande och kunskap och känner ett 
behov av att pedagoger ges möjlighet att utveckla en gemensam förståelse av sitt uppdrag, 
med syfte att höja kvaliteten på elevernas lärande. En uppgift som i praktiken är en verklig 
utmaning.

Hartman (1995) ger en historisk förklaring till lärares olika syn på sitt uppdrag. Han visar på 
skillnader mellan akademikertraditionen och seminarietraditionen och hur dessa skillnader 
påverkar dagens lärare. Akademiker har sina rötter i medeltiden, med det dåtida uppdraget att 
fostra morgondagens intellektuella elit och med privilegiet att själva formulera 
behörighetskriterier för sitt professionella fält. På seminarier växte det sedan fram en ny 
yrkesgrupp, folkskollärare. Folkskollärare har sitt ursprung i ett diffust och ringaktat uppdrag, 
att undervisa den stora gråa massan. Behörighetskriterierna har för denna yrkesgrupp 
utformats av politiker och utbildningsbyråkrater i samband med olika skolreformer. I 
allmänhet har dessa reformer inneburit att den senare gruppen har kunnat höja sin yrkesstatus, 
ibland på den förstnämnda gruppens bekostnad. Naturligtvis har detta lett till problem ur ett 
skolförbättringsperspektiv. Somliga lärare har varit entusiastiska förespråkare för förändring i 
skolans trögrörliga värld, andra har betraktat sig som väktare av ett omistligt och hotat 
kulturarv. Av denna andledning anser Hartman att det är befogat att försöka lära känna dessa 
grupper och deras utbildningstraditioner litet närmare.

/…/ att kunskaper om vad som kännetecknat de gamla traditionerna nästan är en förutsättning 
för att nytt ska komma till stånd. Risken är annars att endera parten kommer att dominera över 
den andra. Istället för interaktion och utveckling blir det konfrontation och ställningskrig 
(Hartman, 1995, s.57).

Berg (1999) har också tittat närmare på hur lärare kan förstå sitt uppdrag. Men för att kunna 
klargöra likheter och skillnader mellan och inom olika professioner behövs en definition av 
yrket. För att beskriva lärarprofessionen använder sig Berg av tre vedertagna 
professionsbegrepp; 

• Kåranda/yrkesethos
• Autonomi
• Kunskapsbas

Berg skiljer på en avgränsad professionalism och en utvidgad professionalism.  Den 
decentraliserade styrningen av skolan förutsätter en utvidgad professionalism där lärare 
samarbetar, har god framförhållning och goda kunskaper vad gäller forskning inom 
utbildningsvetenskap. Berg anser dock att fortfarande är det den avgränsade 
professionalismen som dominerar i svenska skolor, vilket innebär att lärare är ensamarbetande 
ämnesexperter med kortsiktiga lektionsplaneringar. 
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                                Avgränsad professionalism        Utvidgad  professionalism        

Autonom

Kåranda

Kunskapsbas

Tabell 1. Avgränsad kontra utvidgad professionalism (Berg, 1999, s.75).

Berg (1999) menar att en decentraliserad skola behöver personal med vilja och kompetens att 
nyttja det ökade handlingsutrymme som en styrning genom mål öppnar för. Denna kompetens 
bör rimligen vara en naturlig del av lärares grundutbildning och fortsatta 
kompetensutveckling. Utan dessa kunskaper kommer den etablerade värdebasen bli en 
konserverande kraft och dessutom den kraft som reglerar skolans verksamhet.

Att utgå från den egna yrkespraktiken och en påföljande reflektion för att sedan återvända till 
praktiken och testa nya åtgärder och handlingar, anses av flera forskare som en god modell för 
ett förbättringsarbete (Alexandersson, 2004, Dalin, 1993; Scherp, 2003). Emellertid behöver 
reflektionerna systematiseras och göras till en kollektiv angelägenhet för att de nya 
erfarenheterna ska komma hela skolan till gagn. 

Alexandersson (1999) anser att för att höja lärares professionalism och för att lyckas med en 
effektiv målstyrning, behöver lärare bli reflekterande praktiker. Detta innebär att lärare 
kontinuerligt funderar runt egna och andras erfarenheter i verksamheten. Först när läraren 
blivit medveten om sin praktiska teori kommer han/hon lyckas med att förbättra den. 
Reflektionen bidrar till en självförståelse; en förståelse som skapar förutsättningar för att mål 
ska kunna omvandlas till medvetna handlingar. Reflektion är att förstå meningen i något och 
förstå varför man tillskriver detta något en viss mening. Att reflektera över erfarenheter är 
också att få distans till sig själv och en modell för att fördjupa språket. Att tillsammans med 
andra samtala runt begrepp och sätta ord på komplexa fenomen i vardagen. Det är viktigt att 
lärare utvecklar ett gemensamt yrkesspråk, anser Alexandersson.

2.8 Ledarskap
Enligt många forskare är ledarskapet avgörande om ett förbättringsarbete i skolan ska lyckas 
eller inte. Hur skolledaren väljer att agera har en stor inverkan på utfallet av arbetet. Många 
faktorer påverkar naturligtvis skolledarens agerande och ledarrollen är komplex och 
komplicerad, något som visas i Svedbergs (2002) fallstudie av fyra rektorer och en skolchef i 
en mindre mellansvensk kommun. Svedberg kom i sin studie fram till att rektorer ofta blir 
klämda mellan olika intressen då de förväntas utmana en månghundraårig 
undervisningspraktik och förändra verksamheten till en målstyrd organisation. Resultatet blir 
att skolledarna känner sig pressade från flera håll och får en orimlig arbetsbelastning. De 
förväntas visa lojalitet med överordnade, solidaritet mot personal och trohet utåt mot 
samhället och föräldrarna. Svedberg beskriver detta som att ett korstryck uppstår och 
resulterar i att rektorerna blir mer administratörer än de själva önskar och att den höga 
arbetsbelastningen gör att vissa överlevnadsstrategier används. En strategi är att omtolka och 
därefter genomföra ”önskvärda” delar av politiska beslut. Att skapa starka personliga band 

 Individuell fokuserande lärare 
som ensamarbetar  

Kollektiv fokuserande skola som 
organisation

Konservatism, individualism,
nuorientering

Flexibilitet, samarbete, framför-
hållning

Ämnen, allmän- och 
ämnesmetodik etc.

Läroplansteori, skolan som 
organisation, utvecklings- och 
utvärderingsarbeten och ämnen 
etc.
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med sina lärare och på så sätt undvika obehagliga konflikter är en annan vanligt 
förekommande strategi.

Blossing (2003) är medveten om problematiken och vet att en skolkultur inte låter sig 
förändras på kort sikt. Han anser ändå att skolledaren behöver påverka kulturen genom 
strategier som utmanar den rådande ordningen eller än bättre genom strategier som verkar 
inom rådande skolkod men ändå siktar mot att nå utanför den. Både stöd och krav från 
ledningen är nödvändig för att ett förbättringsarbete ska komma igång. Skolledaren behöver 
dessutom ha förmågan att bedöma huruvida skolkulturen är av en sådan art att den främjar 
skolans självförnyande förmåga.

Med Bergs (1999) terminologi så kan skolledarprofessionen precis som lärarprofessionen 
beskrivas som ”avgränsad” eller ”utvidgad” (se sidan 15). Den avgränsade 
skolledarprofessionen är främst en administratör som har koll på regelsystemet, en ledare som 
Berg benämner den förste handläggaren. Den förste handläggaren fungerar bäst i en 
traditionellt centraliserad skolorganisation. Den utvidgade skolledareprofessionen är istället 
en pedagogisk ledare, av Berg benämnd, den verksamhetsansvariga, som fungerar optimalt i 
en decentraliserad skolorganisation. Detta är en ledare som kan utnyttja frirummet (se sidan 9) 
men som också vet när de yttre gränserna överskrids. 

Enligt Berg, uppstår harmoni på skolan när förväntningarna från personalen överensstämmer 
med skolledarens ledningsstil. Detta innebär att lärare med en ”avgränsad professionalism” 
förväntar sig en förste handläggare som skolledare och resultatet blir att lärarna trivs på sin 
arbetsplats men att ingen utveckling sker. Lärare med en ”utvidgad professionalism” kommer 
däremot att känna frustration och uppgivenhet, eftersom de vill förändra och förbättra sin 
verksamhet, men saknar stöd hos sin ledning. Samma frustration kommer den 
verksamhetsansvariga skolledaren uppleva i en skola som domineras av en avgränsad 
lärarprofession, där lärarna förväntar sig att skolledaren ska sköta administrationen men 
lämna beslut som gäller undervisningen till dem själva. Att leda en verksamhet innebär alltså 
att bli medveten om vilken kultur som råder på skolan och att starta med förbättringsarbetet på 
rätt ”nivå”. 

Skolreformer handlar om stora förändringar och kräver engagemang och prestation utöver det 
vanliga. Flera forskare (Evans, 1996; Block, 1987; Berg, 1999) anser att det administrativa 
och byråkratiska ledarskapet inte fungerar längre utan att det krävs ett förändrat ledarskap. 
Det behövs ledare som kan beröra människor och som bygger sitt ledarskap på värderingar 
och relationer. Ledare som får människor att tro på det de gör och lyckas med bedriften att få 
individer att själva vilja genomföra förändringar. Många människor väljer att tacka nej till 
frihet för att själv slippa stå som ansvariga om något går fel. Genom att skapa en gemensam 
vision och en tilltro till den kan ledaren lyckas få människor att våga ta ett ökat ansvar. Om 
ledaren kan få alla medarbetare att ta ett personligt ansvar för visionen och skapa en vilja att 
arbeta mot den, då har ledaren goda möjligheter att lyckas med att förändra organisationen.

Evans (1996) hävdar att, om ett visionsarbete ska lyckas krävs minst tre saker; tid tillsammans 
i personalgruppen, en tydlig och fokuserad agenda och ett exceptionellt ledarskap. Ledaren 
behöver ofta förtydliga ”var vi är och varför vi inte kan stanna här”. Medarbetarna behöver få 
hjälp med att se mentala inre bilder om hur en positiv framtid kan te sig. Senge (1995) anser 
att positiva tankemodeller är så viktiga att de utgör en grundläggande byggsten i den lärande 
organisationen.  Han menar att det är självklart att ingen kommer att investera i en vision de 
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inte förstår. Dessutom anser Senge att ledaren måste gå i fronten för att göra förändringen 
begriplig.

Lärande organisation är idag ett vanligt förekommande, men sällan definierat begrepp. Enligt 
Senge är en lärande organisation uppbyggd på fem grundstenar: tankemodeller, gemensamma 
visioner, teamtänkande, systemtänkande och personliga mästerskap. De fyra första 
byggstenarna har behandlats tidigare i detta arbete men den sista byggstenen kan behöva ett 
förtydligande. Med personliga mästerskap, menar Senge, att organisationens medlemmar 
börjar med att reflektera över vilka mål som är viktiga genom att utgå från sig själva och sina 
egna behov. Detta resulterar i att förbättringsarbetet känns angeläget för alla inom 
organisationen och de personliga mästerskapen blir drivkraften som för arbetet mot målen.

Evans (1996) betonar att ledare i professionella organisationer fokuserar varken på modeller 
eller färdiga program, utan på värderingar och mål. Det är viktigt att ledaren kan gestalta 
värderingar på ett äkta och tydligt sätt och inte endast stanna vid vackra ord. En ledare som 
tydligt deklarerar sina åsikter och sedan praktiserar dem skapar tillit och förtroende. Vid 
förändringar måste ledaren förändra först för att andra ska ta uppgiften på allvar, enligt Evans.

Även i rapporten Lärande ledare (Utbildningsdepartementet, 2001) har en expertgrupp 
kommit fram till slutsatsen att ett ledarskap byggt på värderingar är av stor vikt när man vill 
förbättra en verksamhet. De menar att lärande ledarskap är det enda sättet att forma en skola 
som lever upp till läroplanens intention. Det behövs en skolledare som tar initiativ till att 
ständigt arbeta med värdegrundsfrågor i skolan och som har en förmåga att föra fördjupande 
samtal om värderingar. Ledaren behöver tillsammans med sina medarbetare bygga en 
gemensam vision som grund för lärande och görande. Framgångsrika ledare använder den 
gemensamma visionen som utgångspunkt för att formulera skolans lokala mål. Expertgruppen 
menar att den rektor som vill utveckla sitt ledarskap och bli en lärande ledare måste börja hos 
sig själv genom att analysera sin syn på lärande, sin förståelse av uppdraget, sitt eget lärande, 
sin tidsanvändning och sina egna prioriteringar. Rektor behöver komma till insikt om att det 
som var viktigt tidigare kanske inte längre är lika viktigt, och inte alls i framtiden. Förståelse, 
reflektion och dialog är enligt denna rapport, centrala begrepp i en lärande organisation. 

Scherp (2002, 2003) har undersökt hur lärare och skolledare ser på fenomenet skolutveckling. 
Båda yrkeskategorierna definierar skolutveckling som förbättringar av verksamheten genom 
att man hittar lösningar på problem i vardagen. Definierat på detta sätt blir då skolförbättring 
en problemlösningsprocess där skolledarens uppgift blir att skapa arenor och förutsättningar 
för lärare att mötas och samverka. Skolledarens uppgift blir alltså att planera och organisera 
lärares lärande. Skolledarens förståelse av sitt uppdrag och av lärande blir avgörande för hur 
skolans kompetensutveckling planeras och organiseras. Scherp påpekar att det är viktigt att 
man inte stannar vid att endast lära av tidigare erfarenheter utan att det sker ett 
gränsöverskridande lärande. Skolledare måste skapa förutsättningar så att lärare utmanas i sitt 
tänkande och lär nytt och gör annorlunda. 

Slutligen är det, enligt Evans (1996), viktigt att effektiva ledare har förmågan att koncentrera 
sin energi och tid på vissa mål, vilket leder till att de aktivt väljer bort andra uppgifter. Det 
finns alltid problem som måste lösas och projekt som behöver uppmärksamhet men 
framgångsrika ledare låter sig inte distraheras av detta. Kontinuitet och helhetssyn är viktiga 
faktorer för att lyckas med ett förändringsarbete
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2.9 Förståelse och förbättring
I ett förbättringsarbete är det viktigt att man har ett systemtänkande och ser samband och 
helheter istället för att fokusera på detaljer och enskilda projekt. Hur man hanterar 
kompetensutveckling och olika skolförbättringsarbeten har en avgörande betydelse för hur 
man lyckas skapa en känsla av meningsfullhet och kontinuitet bland skolans aktörer.

Sandberg och Targama (1998) vill visa på att det finns en skillnad mellan 
kompetensförstärkning och kompetensförnyelse och vilka de praktiska konsekvenserna blir 
beroende av vilket perspektiv på kompetensutveckling man väljer. Kompetensförstärkning 
innebär att man utvecklar en förmåga och en kunskap man redan har. Man blir alltså ännu 
bättre på något som man redan kan. En kompetensförnyelse innebär istället att man tänker 
annorlunda och ser behovet av att lära sig något nytt och annorlunda. Också Sandberg och 
Targama är av den uppfattningen att det rationalistiska perspektivet inte längre fungerar när 
man vill utveckla och förbättra sin verksamhet. De förespråkar istället ett förståelsebaserat 
och ett tolkande perspektiv där människors handlande styrs av vad hon tolkar och uppfattar 
som faktiska förutsättningar i situationen. 

Fenomenografi är en ansats att beskriva kvalitativa variationer i människor sätt att förstå sin 
verklighet. (Marton, 2002; Larsson, 1986). Fenomenografin ser inte förståelsen som en 
specifik egenskap hos människan utan något som betecknar människans oupplösliga relation 
med sin omvärld. Människan och världen ses ur ett icke-dualistiskt perspektiv, vilket innebär 
att människan och världen är oskiljaktiga. För att komma åt förståelsen måste man enligt 
fenomenografin undersöka den ständiga process i vilken omvärlden får mening och innebörd 
för individen. I grunden finns ett intresse av att beskriva världen så som andra betraktar den. 

Enligt Sandberg och Targaman (1998) behöver man få syn på hur lärare förstår sitt uppdrag 
och utifrån denna kunskap utarbeta en kompetensutbildning där lärare utmanas i sitt sätt att 
tänka. Reflektion blir ett viktigt verktyg i det nya lärandet. Genom att stanna upp och 
reflektera blir det möjligt att medvetandegöra sin egen och andras förståelse av ett och samma 
arbete. Lärare utmanas att se alternativa sätt att förstå sitt uppdrag.

Flera forskare (Hopkins, 2001; Blossing, 2003; Hameyer m.fl., 1995) framhåller att ett 
förbättringsarbete är en process och inte ett tillstånd. Det är därför viktigt att man håller i ett 
förbättringsarbete och inte släpper det för tidigt, eftersom ett förbättringsarbete lätt kan återgå 
till det gamla om man inte håller liv i det nya. Detta innebär att kunskap om 
förbättringsprocesser är en förutsättning för ett lyckat resultat. 

Förbättringsprocessen kan delas in i tre faser: initiering, implementering och 
institutionalisering. Samtidigt med dessa tre faser pågår i bästa fall en spridningsfas då man 
delger andra skolor delar av sitt förbättringsarbete. 

I initieringsfasen är det viktigt att skolans medarbetare ges möjlighet att förstå det nya. Denna 
fas kräver tid och ett nyttjande av flera olika strategier. Som exempel på strategier kan 
lägesbeskrivning, probleminventering, skolideologiska samtal, studiebesök, konsulter och 
förändringsagenter nämnas. Initieringen kan pågå ifrån sex månader upp till två års tid.

Implementeringsfasen är den mest kritiska fasen. Den innebär att ”det nya” sätts igång och ska 
börja praktiseras. Det är i denna fas man stöter på problem man tidigare inte kunnat förutse 
och konflikter blossar upp. De som hela tiden varit motståndare till förändringen kan nu 
mobilisera kraft och samla de mer tveksamma medarbetarna till ett gemensamt motstånd. 
Detta är en fas där entusiasm lätt kan övergå i trötthet. I implementeringsfasen behövs 
individer med olika ansvarsroller så som: målhävdare, visionärer, uppfinnare, tidiga 
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tillämpare, pådrivare, kvarhållare och granskare. Alla med olika men ändå lika viktiga 
uppgifter för att driva processen framåt och förhindra att skolan faller tillbaka i det gamla 
invanda mönstret. Tidsmässigt kan denna fas pågå från ett till ett och ett halvt år. 

Institutionaliseringsfasen är den fas då det nya blivit rutin och inte är nytt längre. 
Kännetecknande för att ett projekt har blivit institutionaliserat är att det fått ett organisatoriskt 
utrymme i form av lokaler, pengar, tid, arbetssätt och att förändringsagenten inte längre 
behövs. Tidsmässigt sträcker sig denna fas från ett och ett halvt år till två och ett halvt år. 
Viktigt att veta är att faserna inte är linjära utan att de glider in i varandra vilket illustreras i 
nedanstående figur. 

Figur 2. Fasernas förhållande till varandra (Blossing. 050901, presenterad vid kursträff 
Utbildningsledning 40p, Kau).

2.10 Den mänskliga faktorn
Trots att många skolförbättringsprojekt är både välplanerade och välorganiserade så är det få 
som lämnat några stora spår i verksamheten. Detta beror enligt Evans (1996) på att man glömt 
bort att förändra det mest fundamentala; individers värderingar, attityder och normer. Att 
underskatta personalens känslor och relationer är ett fatalt misstag och, enligt Evans, det som 
ofta resulterar i att projekt saboteras.

För att förändra en skola räcker det inte med att förändra skolans organisationsstruktur utan 
det måste också ske en kulturell förändring. Kulturen är konservativ av naturen, säger Evans 
och ser den som en kraft för att bibehålla status quo. Kulturen är det ramverk som försäkrar 
människor om att världen kommer att förbli precis som den är. Dessutom blir kulturen allt 
mer konservativ med åren och kan aldrig ändras snabbt. Tid och support är avgörande för om 
lärare ska lyckas med ett förbättringsarbete. Evans menar att lärare inte kan utföra detta arbete 
utöver alla andra uppgifter som måste skötas, utan de behöver avsatt tid till arbetet. 

Vidare säger Evans, att på grund av att människan alltid söker mönster i sin existens utlöses 
stresskänslor när mönster förändras. En naturlig reaktion eftersom förändringen i grund och 
botten utmanar sättet att hantera livet på. Evans förklarar känslorna med att en stor förändring 
nästan alltid innebär en känsla av förlust av något viktigt och utmanar känslan av den egna 
kompetensen. Förändring skapar förvirring och dessutom uppstår ofta en konflikt mellan 
vinnare och förlorare. Det är viktigt att man är medveten om att det är en stor skillnad på vad 
förändringen betyder för dem som initierar den och för de som blir ”utsatta” för den. 
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Evans beskriver en femstegsmodell, där den mänskliga faktorn hanteras och respekteras i ett 
förbättringsarbete.

1. I ett inledande skede är det viktigt att människor får chansen att med egna ögon se 
vinsten med en föreslagen förbättring. Människor behöver upptäcka att det de har gjort 
har varit bra men att det inte fungerar lika bra längre utan kan göras bättre på ett nytt 
sätt. Människor måste alltså byta sin rädsla för att förändras mot en rädsla att inte 
förändras. I detta inledande skede är det viktigt att det skapas ett förtroende mellan de 
som initierar förändringen och de som blir påverkade av den. 

2. Nästa steg är att individer byter en känsla av förlust av något ”gammalt” mot en känsla 
av engagemang för något ”nytt”. Detta skapas genom att medarbetare upptäcker hur 
det gamla kan flätas samman med det nya. Något som inte kan skyndas på utan som 
alla måste få tillåtelse att upptäcka själva.

3. Tredje steget handlar om att få ny kompetens genom att testa det nya och känna att de 
behärskar det.  

4. Fjärde steget rör det faktum att individer behöver veta vad som förväntas av dem och 
vad de kan förvänta sig av andra. Det viktigt att inte skapa förvirring eftersom av 
förvirring är en stor källa till oro och cynism. 

5. Femte och sista steget är att gå från konflikt till konsensus. Förändringar i beteende 
leder också till förändringar i förståelse. Det är viktigt att alla har en gemensam 
förståelse av syfte och mål med förändringen.

Forskare (Evans, 1996; Senge, 1995) avråder en allt för snabb förändringstakt eftersom 
resultatet blir att motståndet ökar. Ju mer man kämpar mot systemet desto mer kämpar 
systemet tillbaka. Att tvinga på människor förändringar är ingen metod som rekommenderas.

2.11 Frågeställningar
Mot bakgrund av syftet och den kunskap som finns av skolförbättringsarbeten blir följande 
frågeställningar intressanta att söka svar på:

1. Ser gymnasielärarna ett behov av att förändra verksamheten?
2. På vilket sätt har hanteringen av processen påverkat gymnasielärarna?
3. Vilken kultur råder på gymnasieskolan idag och vilken inverkan har den på det 

pågående förbättringsarbetet?
4. Hur väl fungerar gymnasieskolans utvecklingsorganisation?
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3. Metod

3.1 Teoretiska utgångspunkter
Jag har valt att göra en studie för att kartlägga gymnasieskolans kultur. Samtalen som ligger 
till grund för detta arbete följer formen för kvalitativa forskningsintervjuer. Enligt Kvale 
(1997) bygger forskningsintervjun på vardagens samtal och ger kvalitativa texter istället för 
kvantitativa data. Genom frågor söks kunskap om undersökningspersonernas livsvärld. 

Den kvalitativa intervjun söker förstå världen ur de intervjuades synvinkel, utveckla 
innebörden av människors erfarenheter, frilägga deras livsvärld före de vetenskapliga 
förklaringarna (Kvale, 1997, s.9)

Även om den kvalitativa forskningsintervjun till sin struktur liknar ett vardagligt samtal, 
utnyttjar den som professionell intervju ett angreppssätt och en frågeteknik av egen karaktär. 
Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säja varken ett 
öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Den genomförs enligt en 
intervjuguide som är koncentrerad på vissa teman och som kan omfatta förslag på frågor. 
Intervjun skrivs vanligen ut, och den skrivna texten utgör, jämte inspelningar på samtalen, 
materialet för den följande tolkningen av meningen. Den kvalitativa forskningsintervjun har 
som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av den intervjuades livsvärld och man arbetar 
därför i huvudsak med ord och mindre med siffror. 

Livsvärlden är den verklighet människan tar för given i sina vardagsaktiviteter; den är 
konkret, oreflekterad och förvetenskaplig. Den konkreta verkligheten är mångfald, 
komplicerad och svår att överblicka. (Stensmo, 2002, s.107).

Stensmo (2002) menar på att det är forskningens uppgift att systematisera och förenkla denna 
verklighet med begrepp som gör den förståelig och greppbar.

Betoning på samtalet som ett sätt att vinna kunskap är särskilt påtaglig inom postmodern 
filosofi och innehåller en misstro mot övertygelsen om att framsteg förverkligas enbart genom 
tidigare erövrad och dokumenterad kunskap. I den kvalitativa intervjun byggs kunskapen upp 
i ett samspel mellan den intervjuade och den som intervjuar.

3.2 Intervjuer och lärande samtal
Underlaget till resultatet består av tre, i tid, skilda undersökningar. Den första undersökningen 
gjordes under hösten 2005 och bygger på intervjuer med fyra av gymnasieskolans lärare och 
skolans två skolledare. Intervjuerna utgör det empiriska materialet i ett PM, där den aktuella 
gymnasieskolans utvecklingshistoria kartlades. Resultatet av undersökningen lämpar sig bra 
som underlag i denna studie för att visa på de erfarenheter skolan har av att bedriva 
förbättringsarbeten. Undersökningen utgör en del av det resultat som belyser skolans 
utvecklingsorganisation. 

Nästa undersökning genomfördes under december månad år 2005, metoden som användes var 
det lärande samtalet (Ericsson, 2001). I denna samtalsform deltog kommunens samtliga lärare 
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och skolledare samt gymnasiets och högstadiets elevrådsmedlemmar. De samtal, i vilka 
gymnasiets lärare eller elevrådsmedlemmar deltagit, har använts som underlag för att 
undersöka vilka motiv för sammanslagningen till en F- 12 skola, som uppfattats och vilka 
förbättringsstrategier som lärarna ansåg vara viktiga framgångsfaktorer i kommunens 
förbättringsarbete. Dessutom fick lärarna beskriva sin upplevelse av arbetet med att forma den 
nya skolan i kommunen. Dessa utsagor har använts för att belysa den mänskliga faktorns 
betydelse i ett förbättringsarbete. Utsagorna från både lärare och elever belyser även skolans 
infrastruktur, det vill säja skolans inre liv. 

Slutligen har en tredje undersökning använts. Under mars 2006 har elva gymnasielärare blivit 
intervjuade. I intervjuerna fick lärarna skatta gymnasieskolans kultur. De fick också besvara 
frågor runt skolans infrastruktur och även förutsäga utfallet för år 2008, då nya skolan 
beräknas stå färdigbyggd. Avslutningsvis fick lärarna även i denna intervju ange viktiga 
framgångsfaktorer för ett lyckat förbättringsarbete.

3.3 Urval
Syftet med studien är att arbetet ska utgöra gymnasiedelen av det diskussions- och 
strategimaterial som ska arbetas fram i kommunens övergripande skolförbättringsarbete. 
Detta syfte styrde urvalet av skola eftersom det endast finns en gymnasieskola i kommunen. 
Mitt syfte med studien är att;

• kartlägga gymnasieskolans kultur
• studera och analysera relationen mellan kulturen och det pågående förbättringsarbetet i 

kommunen.
• utifrån kartläggningen och utifrån skolforskningsteorier ge förslag på 

förbättringsåtgärder. 

Jag har sett det som en nödvändighet att få ett så gott urval av respondenter som möjligt för 
att lyckas med min målsättning.

Skolans utvecklingshistoria undersöktes inte av mig själv, utan av min närmsta kollega. Detta 
arbete följde jag dock på nära håll och fick en god inblick i. Eftersom undersökningen syftade 
till att dokumentera skolans erfarenheter av att driva skolförbättringsarbeten det senaste 
decenniet blev detta styrande för urvalet av respondenterna. Respondenterna valdes utifrån 
yrkesverksamma år på skolan och tre av fyra respondenter hade arbetat tio år eller mer. För att 
undersöka om skolan hade någon strategi för att sprida skolans lärdomar och erfarenheter, 
intervjuades också en lärare som arbetat betydlig kortare tid på skolan. För att fånga 
ledningens perspektiv på skolförbättringsarbeten intervjuades skolans båda skolledare.

I det lärande samtalet skedde inget urval utan här deltog gymnasiets samtliga lärare, med 
några få undantag på grund av sjukfrånvaro och liknande omständigheter. Dessutom deltog 
elevrådets representanter i detta samtal.

I de intervjuer som genomfördes i mars 2006, valdes elva lärare ut som respondenter. För att 
de skulle vara representativa för gymnasieskolan skedde ett urval utifrån antal 
yrkesverksamma år på skolan, kön, undervisningsämnen och programtillhörighet.
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3.4 Etiska överväganden och ställningstaganden
Inför intervjuerna har respondenterna fått information om syftet med studien. Informationen 
fick de både via e-post och i samband med intervjuerna. Lärarna kunde själva avgöra om de 
ville medverka i intervjuerna eller ej. Under de olika besöken har alla blivit lovade anonymitet 
i behandling av materialet och i rapporteringen.

Vad gäller resultatrapportering har särskild hänsyn tagits till att detta är fråga om en skola där 
alla känner alla väl. Jag har därför valt att inte göra någon presentation av vare sig skolan eller 
enskilda personer eftersom det utifrån min bedömning skulle äventyra det utlovade 
anonymitetsskyddet.

3.5 Studiens genomförande
För att öka tydligheten i skrivandet har jag valt att redovisa de tre undersökningarna var för 
sig.

Skolas utvecklingshistoria
Intervjuerna genomfördes under en två-veckors period under hösten 2005. Samtliga samtal 
genomfördes i gymnasieskolans lokaler. Alla intervjuer spelades in på en MP3-spelare 
varefter en sammanfattning skrevs ut och skickades tillbaka till respondenterna för 
granskning. Efter det gjordes ett fåtal ändringar utifrån respondenternas korrigeringar. 
Utgångspunkten för intervjuerna var frågeställningen: Vilka förbättringsarbeten/projekt har 
ni arbetat med på skolan från omkring 1995 och framåt? Svaren sammanställdes med hjälp av 
matriser (bilaga 2) som sedan låg till grund för en heltäckande analys av skolans 
utvecklingshistoria.

Lärande samtal
Tider för lärande samtal bokades med skolans ledning, två timmar avsattes till varje samtal. 
Gymnasieskolans lärare blev uppdelade i sex olika grupperingar utifrån sina ”gamla” 
arbetslag. Denna indelning ansvarade skolledningen för. Samtliga samtal tog plats i skolans 
konferensrum.

Mötet inleddes med en övergripande power point- presentation av kommunens 
förbättringsarbete. Denna information pågick cirka fyrtiofem minuter och genomfördes av 
kommunens processledare i ovanstående arbete. Efter presentationen startade det lärande 
samtalet där jag och min kollega ansvarade för samtalets form. Vi startade med en kort 
instruktion på gången för ett lärande samtal. Vi talade om att syftet med samtalet var att 
belysa lärarnas syn på arbetet med att forma en F-12 skola. Vi pratade kort om 
samtalsledarens och reflektörens roller eftersom samtalet leddes av en samtalsledare och 
observerades av en reflektör. Reflektören dokumenterade i möjligaste mån allt som sades 
under samtalet. Samtalsledaren betonade att det i ett lärande samtal råder ”tankerespekt”, 
vilket innebar att ingen fick argumentera mot någon annans åsikter och tankar. Vi ville inte ha 
en debatt utan syftet var att få fatt i så många tankar som möjligt. I rundor fick var och en 
besvara följande tre frågeställningar;

• Hur uppfattar du huvudbudskapet i arbetet med att forma den nya skolan i kommunen?
• Vilka förutsättningar finns redan som fungerar som en god grund i detta arbete?
• Vad behöver arrangeras på kort och lång sikt för att lyckas ännu bättre med arbetet?
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Efter varje runda frågade samtalsledaren om någon hade något mer att tillägga och alla gavs 
möjligheten att lägga till ytterligare synpunkter. Efter ungefär en timme avslutades samtalet 
och ordet gavs till reflektören som läste upp sina anteckningar och frågade om hon hade 
uppfattat samtalet korrekt. Lärarna hade nu möjlighet att korrigera missuppfattningar och göra 
tillägg, vilket också gjordes i några fall.

Skolkultur
Under mars månad 2006 fick elva utvalda lärare besvara frågor om skolans kultur och 
infrastruktur. Lärarna blev först tillfrågande via e-post om de kunde tänka sig att delta i en 
intervju. I meddelandet informerade jag om att syftet med arbetet var att skapa goda 
förutsättningar för det inre arbetet i kommunens förbättringsarbete. Jag upplyste också om att 
det även skulle resultera i en D-uppsats. Fyra av de tolv tillfrågade lärarna avböjde av olika 
anledningar. Efter ytterligare några elektroniska brev och telefonsamtal kunde jag boka in 
tider med de elva gymnasielärare som accepterat att delta. Intervjuerna utfördes i tre grupper 
där jag hade delat in lärarna utifrån tillhörande programlag och/eller undervisningsämne. 
Varje intervju inleddes med att jag berättade om syftet med intervju, hur intervjun skulle gå 
till och hur materialet avsågs att användas. Jag talade också om att intervjuerna skulle spelas 
in och sedan skrivas ut i en sammanfattande text som de skulle få granska och korrigera.

Enligt Kvale (1997) är det viktigt att det byggs ett förtroende mellan de som blir intervjuade 
och den som intervjuar för att de intervjuade personerna ska kunna uttrycka sig öppet och 
ärligt. Ett sätt att uppnå detta är att de intervjuade får möjligheten att bilda sig en uppfattning 
om intervjuaren. En av de tre intervjuerna startade med att lärarna i gruppen hade med sig 
frågor till mig, från sina kollegor. Frågorna handlade om min roll som utvecklingspedagog 
och min syn på kommunens förbättringsarbete. Övriga grupper hade inte några speciella 
frågor till mig som intervjuare utan var nöjda med den information de redan hade fått.  

Efter en kort inledning fick respondenterna börja med att, var och en på egen hand och utan 
att samtala med övriga i gruppen, skatta skolans kultur (se bilaga 3). Skattningen gick till på 
det sätt att 100 p skulle fördelas på valfritt vis mellan fem olika kulturer. I beskrivningarna 
presenterades endast kulturernas positiva särdrag. Respondenterna blev också ombedda att 
skatta det egna programlagets kultur. När båda dessa skattningar var gjorda spelades den 
efterföljande diskussionen in på en MP3-spelare. I diskussionen jämförde respondenterna sina 
skattningar och det blev ett samtal runt skolans kultur. Utifrån en intervjuguide ställdes också 
fördjupande och förtydligande frågor runt skolans infrastruktur och utvecklingsorganisation 
(se bilaga 4). 

Sammanställningen gjordes kort därpå och skickades direkt ut till respondenterna för att 
undvika att något skulle hinna falla i glömska. När utskrifterna skickats ut var det endast ett 
fåtal av respondenterna som ville göra några ändringar. De som ville ändra hade däremot ett 
flertal synpunkter och korrigeringar, vilket i sin tur ledde till en kort men intensiv kontakt via 
e-post och telefon. Man ville också försäkra sig om att vara anonym i det färdiga arbetet.

3.6 Bearbetning och analys 
Eftersom denna studie bygger på tre skilda undersökningar så har det har varit viktigt att ha en 
helhetssyn på arbetet och undvika att fastna i detaljer. 

Eftersom utsagorna i de lärande samtalen var många och ostrukturerade behövde materialet 
bli förståeligt och greppbart. Detta arbete utfördes i samarbete med mina kollegor som var 

26



medansvariga för mötet. Vi sökte samband och grupperingar för att slutligen enas om rubriker 
på de olika kategorierna som framträdde. Det var ett arbete som krävde många ändringar och 
korrigeringar. På stora blädderblocksblad kategoriserades alla utsagor utifrån de tre 
frågeställningarna. Utsagorna räknades och sammanställdes i stapeldiagram. Under respektive 
diagram infogades tillhörande utsagor. Varje grupp dokumenterades enskilt och svaren 
jämfördes i stapeldiagrammet med övriga sammanlagda svar.

Respondenternas poängsättning av skolkulturen sammanställdes i en tabell där medelvärde 
och standardavvikelse presenterades. De sammanfattande utskrifterna från dessa intervjuer 
jämfördes och analyserades och tillsammans med resultatet från de lärande samtalen och från 
kartläggningen av skolans utvecklingshistoria växte en helhetsbild över skolans kultur fram. 

3.7 Reliabilitet och validitet
Reliabilitet har enkelt uttryckt att göra med hur noggrant en mätning är genomförd och 
validitet med om man verkligen har mätt det man avsett att mäta. Innebörden av begreppet 
validitet har dock förändrats över tiden från att vara ett okomplicerat mått på mätinstrumentets 
giltighet till att i dag även innefatta trovärdigheten av de tolkningar som utförts. 
Mätinstrumentet är numera endast en del i hela proceduren och validering har mer blivit en 
fråga om att kritiskt granska de resultat man erhåller i samband med mätningen. Validering är 
i dag ett ständigt pågående arbete under en forskningsprocess. Det är ett vetenskapligt 
förhållningssätt där man värderar, ifrågasätter och kontrollerar de tolkningar som görs.

Eftersom tolkningar av mätningar inte kan ses som sanna i någon absolut mening måste en 
argumentering alltid utgå från de tolkningar som görs, enligt Wolming (1998). Han menar att 
det är nödvändigt att på ett trovärdigt sätt kunna argumentera för de slutsatser som görs 
utifrån en mätning. Både empiriska och teoretiska resonemang är väsentliga delar i en 
validering och tolkningen som görs utifrån mätningens utfall ska stödjas av både empiri och 
teori.

I denna undersökning har samtalet använts som mätinstrument. Noga förberedelser har 
föregått varje samtal och i samtalen har samtalsledaren/intervjuaren varit tydlig med att 
klargöra och vidga innebörden av intervjupersonernas uttalanden genom fördjupande och 
förtydligande frågor. Dessutom har de intervjuade själva fått avgöra om samtalet blivit rätt 
tolkat genom att en reflektör har använts i de lärande samtalen och genom att respondenterna 
fått läsa och korrigera utskrifter av intervjuerna. Dessutom har olika samtalsinstrument 
använts för att belysa vissa frågeställningar vilket bör höja mätningens validiteten, lika så att 
de resultat som framkommit uppvisar klara likheter med andra kartläggningar som gjorts av 
gymnasieskolors kultur (Blossing, 1998:27).

Studiens slutsatser bygger till stora delar på den litteratur som refereras till. Det material 
(bilaga 3) som användes vid skattningen av skolans kultur var direkt hämtad från 
skolforskningslitteratur (Blossing, 2003). 
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4. Resultat
Skolledare, lärare och elever är de som ytterst kommer att avgöra resultatet på kommunens 
förbättringsarbete. Hur de uppfattat förbättringsarbetet syfte och mål och vilka behov de 
själva har är viktiga faktorer för arbetets utfall. Detta resultat visar; 

• hur gymnasiets lärare och skolledare uppfattat motiven för att förändra skolans 
verksamhet i kommunen.

• vilken kultur som har störst inslag på gymnasieskolan?
• om gymnasieskolans kultur/infrastruktur är av sådant slag att den befrämjar 

förbättringsarbeten.
• hur gymnasieskolans utvecklingsorganisation fungerar.
• om skolan har en utvecklingsorganisation som stödjer och främjar förbättringsarbeten.
• om gymnasielärarna upplever ett behov av förändring.
• på vilket sätt hanteringen av processen med att forma den nya skolan i kommunen 

påverkat gymnasielärarna.

4.1 Motiv för sammanslagningen
I lärande samtal fick gymnasiets lärare berätta vilka motiv de uppfattat i arbetet med att forma 
den nya skolan i kommunen. Motiven kunde huvudsakligen delas in i tre kategorier;

• Framtid 
• Pedagogik
• Ekonomi 

4.1.1 Framtid
Flest antal utsagor berörde kategorin framtid. När lärare ser på den nya skolan ur ett 
framtidsperspektiv har de uppfattat budskap som väcker både förhoppningar och farhågor hos 
dem. Detta gäller både den enskilda gymnasieskolans överlevnad och hela kommunens 
hållbarhet sett ur ett vidare perspektiv. Flera lärare ansåg att det är positivt att man satsar på 
skolan och att det ur ett kommunperspektiv är en klok investering för att kommunen ska bli en 
attraktiv ort att leva och bo i.

Jag vill att vi ska vara en attraktiv skola som gör att eleverna stannar i kommunen 
(från lärande samtal 2)

En överlevnadssak att investera i den nya skolan så att vi blir attraktiva i kommunen
(från lärande samtal 6)

Flertalet lärare beskrev dock en farhåga i att bygga en F-12 skola och skulle hellre se att 
kommunen satsade på en ny grundskola och restaurerade den befintliga gymnasieskolan. 
Lärarna framhöll att eleverna upplever bytet mellan grundskolan och gymnasiet som positivt. 
De ser en överhängande risk med att eleverna kommer att tappa lusten till lärande om de ska 
finnas i samma miljö från förskoleklass upp till gymnasiet. Ytterligare en stor farhåga är att 
eleverna kommer att söka sig till andra kommuners gymnasieskolor när det blir ett frisök1 år 
2007.

För att få ett miljöombyte kommer eleverna att söka till andra skolor istället för att bli kvar i 
samma skola F-12 (från lärande samtal 4)

1 Eleverna får fritt välja gymnasieskola i landet oberoende av var de bor och vilket program de söker.
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Ett problem är den nya gymnasiereformen med frisök som gör att eleverna kan söka sig till 
andra ställen (från lärande samtal 3)

4.1.2 Pedagogik
De lärare som uppfattat pedagogiska motiv hade både positiva och negativa åsikter om en F-
12 skola. Dock såg skolans lärare mest pedagogiska fördelar med att bygga en ny skola. 

Positivt om detta leder till diskussioner för att skapa en god lärmiljö – en skola för alla – utifrån 
elevernas behov (från lärande samtal 2)

Har förändrat min syn på detta. Förr såg jag endast ekonomiska aspekter, nu ser jag att vi ska 
bygga en pedagogisk grundsyn (från lärande samtal 6)

Att vi pedagoger kommer närmare varandra så att vi verkligen kan arbeta med infärgningen 
inom programmen (från lärande samtal 5)

Att lärare kan komma överens om vissa basnormer i bemötande - skolan ska vara en normsättare 
och byggnationen skapar nya möjligheter att lyckas med uppdraget 
(från lärande samtal 2)

De negativa aspekterna som framkom var av samma karaktär som farhågorna under kategorin 
framtid, men nu ur ett pedagogiskt perspektiv. Flera av skolans lärare ansåg att det negativt att 
eleverna ska befinna sig på en och samma fysiska plats från förskoleklass upp till gymnasiet. 

Viktigt att ”struliga” elever får en nystart. Ur ett elevperspektiv är det viktigt att få en ny chans 
och en ny roll (från lärande samtal 4)

Jag skulle vilja att någon studerade vad forskning säger om hur denna typ av lärmiljö påverkar 
ungdomars utveckling. Prata med experter, förslagsvis Mats Ekholm, så att vi inte är inne på fel 
väg. Jag tror personligen inte på att det är bra för elever att befinna sig i en och samma miljö 
under så lång tid (från lärande samtal 4)

4.1.3 Ekonomi
Flertalet lärare menade att de ekonomiska motiven varit avgörande för beslutet att bygga en 
ny skola i kommunen. Det sjunkande elevantalet och de slitna befintliga lokalerna var viktiga 
argument för nybygget, som lärarna förstått det. 

Först var det ett ekonomiskt perspektiv. Gamla skolor dömdes ut (från lärande samtal 2)

De lokaler som finns är uttjänta och då i första hand grundskolans. Dessa kräver dyra 
reparationer och har höga driftskostnader (från lärande samtal 3)

Gymnasiet kom med som en ren ekonomisk besparing, man behövde ett bättre utnyttjande av 
lokaler (från lärande samtal 6)

4.1.4 Sammanfattning
Avslutningsvis sluter jag mig till att gymnasielärarna inte uppfattat några tydliga 
huvudbudskap utan i stället har uppfattat flera olika motiv för sammanslagningen. Man ser det 
ekonomiska motivet som avgörande för beslutet att bygga en ny skola. Utifrån ett 
framtidsperspektiv ser lärarna både farhågor och förhoppningar med sammanslagningen till F-
12 skola. De pedagogiska motiven uppfattas dock till största delen vara av positiv karaktär. 
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4.2 Skolkultur
För att skolförbättring ska vara möjlig behöver man, enligt forskning (Dalin, 1994; 
Hargreaves, 1998; Berg, 1999; Blossing, 2003) förstå den kultur som råder på skolan. Detta 
eftersom skolkulturen ofta är det som starkast påverkar utfallet av ett förbättringsarbete. Först 
när man synliggjort kulturen kan man förändra den. Kortfattat kan en skolkultur beskrivas 
utifrån det arbetssociala livet som utspelar sig på skolan. 

Elva utvalda lärare fick skatta den egna gymnasieskolans inslag av olika kulturer (bilaga 3). 
Respondenterna hade inte tillgång till de korrekta benämningarna utan kulturerna markerades 
endast med A, B, C, D och E. En namngiven beskrivning av de olika kulturerna återfinns i 
detta arbete på sidan 12. I nedanstående tabell redovisas medeltalet av respondenternas svar. 
Eftersom en av respondenterna ansåg sig ha mycket begränsad kännedom om 
gymnasieskolans kultur, avstod han/hon att skatta kulturen. Därför har medelvärdet beräknats 
utifrån tio, istället för elva enkäter. I tabellen finns också en jämförelse mellan lärare som 
undervisar i yrkesförberedande respektive studieförberedande program. Standardavvikelsen är 
ett mått på variationen i respondenternas bedömningar.

Tabell 1. Lärares skattning av skolkulturens delar.  M=medelvärde och 
s=standardavvikelse.

Skattning av skolkultur Gymnasie- Yrkesförb. Studieförb.
skolan program program
 n=10  n=5  n=5
 M        s  M        s  M        s

• Den rationellt byråkratiska  5        4  3        5  5        3
• Den professionellt kollegiala 24      12 25      13 22      13
• Ansvarsgrupps- eller arbetslagskulturen  3        3  3        5  4        2
• Den politiska kulturen  4        7  5        9  3        5
• Den spontanistiska kulturen. 64      19 64      25 64      13

SUMMA 100 100 100

4.2.1 Den spontanistiska kulturen 
Den spontanistiska kulturen framträder klart vara den kultur som dominerar på 
gymnasieskolan. Den spontanistiska kulturen beskriver en starkt decentraliserad skola där 
nästan alla uppgifter ligger på den enskilde läraren. Läraren har stor frihet att handla efter 
egna bedömningar och slutsatser och det är upp till varje enskild lärare att ordna 
undervisningen utifrån eget intresse. Noteras ska, att av tio respondenter skattade nio den 
spontanistiska kulturen högst på gymnasieskolan. Respondenterna var eniga om att friheten på 
skolan är mycket stor och att är det upp till läraren att bestämma hur man lägger upp 
undervisningen, men de skiljde sig åt i sina åsikter om detta är positivt eller negativt för 
kvaliteten på skolan. Några av respondenterna såg det som en klar fördel att det finns ett stort 
utrymme att fatta beslut och att utveckla det egna lärararbetet. De anser att det är en fördel att 
lärare själva kan utforma de egna programmen utan att ledningen går in och styr. 

Några respondenter såg den näst intill obegränsade friheten som en nackdel eftersom det 
skapar problem och konflikter när det i varje situation är upp till den enskilda läraren att agera 
utifrån sitt eget ”tyckande”. De menade att det behövs en gemensam bas att utgå från och att 
lärare behöver vara överens om hur man hanterar vissa situationer. En annan åsikt som 
framkom var att friheten bli inget värd när tiden och möjligheterna att utveckla verksamheten 
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inte finns. En av respondenterna ansåg sig ha så dåliga kunskaper om skolan att hon/han 
väljer att avstå att skatta skolan som helhet. En respondent gör skattningen men med stor 
tveksamhet av samma skäl. 

4.2.2 Den professionellt kollegiala kulturen
Lärarna bedömde att den professionellt kollegiala kulturen är den som med näst störst inslag 
genomsyrar skolan. Respondenterna ansåg alla att skolan bärs upp av de enskilda lärarnas 
arbete och att lärarnas undervisningsämnen i stor grad bestämmer tidsplanering och 
tjänstgöringsscheman. Men åsikterna gick isär om detta är en bra lösning eller om det är en 
lösning som skapar vissa problem. En respondent betonade att det är en nödvändighet att 
organisationen ser ut som den gör eftersom lärare på gymnasiet är indelade utifrån de ämnen 
de undervisar i. En annan respondent såg däremot organisationslösningen som något som 
leder till problem för eleverna. När lärare inte samarbetar runt eleverna utan låter ämnet styra 
planeringen då uppstår vissa dilemman som till exempel att elever får flera prov under en och 
samma vecka och i sämsta fall också under en och samma dag. 

En av respondenterna valde kulturen för att den kännetecknas av goda elevresultat, eftersom 
så är fallet i hans/hennes undervisningsämne. Hur elevresultaten är inom andra ämnen kunde 
han/hon inte uttala sig om. En respondent valde kulturen för att den kännetecknas av att 
ledningen stödjer och uppmuntrar enskilda lärares utvecklingsinitiativ. 

4.2.3 Den rationellt byråkratiska, den politiska kulturen, arbetslagskulturen
De tre resterande kulturerna bedömdes genomsyra skolan till mindre delar, enligt 
respondenterna. Jag sluter mig därför till att de har en liten inverkan på gymnasieskolans 
kultur. Respondenterna var överens om att gymnasieskolan skiljer sig från den byråkratiska 
kulturen genom att sakna en stark ledning. Däremot var de inte överens om det är positivt 
eller negativt att inte ha en stark ledning. Några av respondenterna sa att de har den ledning de 
önskar, andra menade att de saknar en tydlig styrning och klara regler för personalens arbete. 

Någon valde att sätta poäng på den byråkratiska kulturen eftersom den kännetecknas av en 
lärarstyrd undervisning som utförs efter tydliga rutiner. Två av respondenterna tyckte att 
skolan i positiv bemärkelse utmärks av ”ordning och reda”. 

En viss inverkan på skolans normsystem bör också den politiska kulturen ha eftersom två 
respondenter beskrev att skolan består av grupperingar som kämpar om olika saker och att det 
finns en hierarkisk ordning mellan de olika programmen. En hierarki som grundar sig på 
gamla värderingar. Man uttryckte också att det förs en livfull kamp mellan lärares olika 
åsikter.

Ansvargrupps- eller arbetslagskulturen är den kultur som skattas lägst bland respondenterna. 
Att undervisningen till stora delar är elevaktiv och att ett undersökande arbetssätt används 
trodde dock några av respondenterna kan känneteckna gymnasieskolan eftersom klassrummen 
oftast är tomma och både lärare och elever befinner sig på annat håll även under lektionstid. 
Flera av respondenterna menade att inslag av arbetslagskulturen finns inom vissa 
grupperingar men inte på skolan som helhet. 

4.2.4 Återfinns en annan kultur i de mindre grupperingarna?
När respondenterna skattade skolan som helhet blev de också ombedda att skatta det egna 
arbetslaget. Uppgiften försvåras av att skolan inför detta läsår har omorganiserats i nya 
programarbetslag. Frågan var om de skulle skatta det ”gamla” ämneslaget eller det nya 
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programlaget? Respondenterna kom att lösa uppgiften på lite olika sätt och på grund av detta 
kan inte uppgifterna användas för att jämföra de olika programlagen. Det utkristalliseras dock 
ett mönster, att arbetslagskulturens inslag ökar när respondenterna skattade en grupp med ett 
färre antal medlemmar än när de skattade skolan som helhet. Samtidigt minskar inslaget av 
den spontanistiska kulturen. Undantag finns på skolan och förklaras av att vissa grupperingar 
inte fungerar på det sätt som vore önskvärt. 

Fördelarna som nämndes av respondenterna, med att arbeta tillsammans i en mindre grupp är 
att man i dessa grupperingar oftast har regelbundna möten där lärarna diskuterar händelser 
från verksamheten. Man beskrev också ett mer öppet klimat och att alla har möjlighet att vara 
med och påverka i större grad än i skolan som helhet. Inom flera programlag diskuteras 
infärgning2, gemensamma projektarbeten, elevärenden och liknande. Ytterligare en fördel som 
nämndes är att målen inom programlagen är klara och tydliga. Något som flera av 
respondenterna ansåg saknas på skolan som helhet. 

Två av respondenterna berättade att inom det egna programlaget arbetar man helt annorlunda 
än på skolan som helhet. All planering utgår från eleverna och för varje elev arbetas det fram 
ett individuellt schema. Det finns ett gemensamt ansvar runt eleverna och problem som 
uppstår ägs av alla lärare i programlaget. Tillsammans försöker man hitta lösningsförslag och 
utifrån lärares olika kompetenser fördelas arbetsuppgifterna. Förklaringen till ett ökat 
lagarbete är att i den mindre grupperingen är systemet inte lika ”låst” som på gymnasiet som 
helhet, förklarade respondenterna. 

4.2.5 Sammanfattning
Sammanfattningsvis var respondenterna överlag överens om att gymnasieskolans kultur till 
största delen utgörs av den spontanistiska kulturen även om det är den spontanistiska kulturen 
som har den största variationen i skattning bland respondenterna (se tabell 1). Respondenterna 
berättade att läraren på gymnasieskolan har stor frihet att handla efter egna bedömningar och 
de flesta uppgifterna på skolan är decentraliserade till den enskilde läraren. Det råder ingen 
större skillnad i uppfattningar mellan lärare som undervisar i yrkesförberedande program och 
lärare med huvuddelen av sin undervisning i studieförberedande program (se tabell 1). 
Lärarna är också eniga om att det finns ett stort inslag av den professionellt kollegiala 
kulturen på skolan eftersom det är lärarnas undervisningsämnen som bestämmer tidsplanering 
och tjänstgöringsscheman. Inslag av ansvargrupps- eller arbetslagskulturen återfinns i några 
väl fungerande programlag. 

4.3 Infrastruktur
Med syftet att få en än mer tydlig bild av skolans inre liv och kultur så fick de elva utvalda 
respondenterna också besvara några frågor runt skolans infrastruktur. Dessutom har utsagor 
från ett lärande samtal med gymnasiets elevråd använts för att belysa elevernas syn på skolans 
inre liv. Skolors infrastruktur består av ett antal delsystem, i denna studie har jag valt att titta 
närmare på skolans normsystem, beslutssystem, grupperingssystem, kommunikationssystem 
och kvalitetssäkringssystemet (se bilaga 1). Jag avslutar varje delsystem med att bedöma om 
de innehåller de karaktäristiska dragen som behövs för att underlätta ett förbättringsarbete. 

4.3.1 Normsystemet 
I skattningen av skolans kultur framkom tydligt att det är upp till den enskilde läraren att 
handla utifrån egna bedömningar och slutsatser. Det finns en norm på skolan som tillåter och 
2 Att karaktärsämnen inom programmet påverkar kärnämnenas innehåll och utformning.
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uppmuntrar lärare att utifrån eget intresse bedriva och utveckla olika arbetssätt. Vilken effekt 
detta har på skolans utvecklingsklimat var lärarna inte överens om. Några menade att det är 
positiv att man får göra som man vill så länge det inte får några effekter som inverkar på 
någon annan. Andra menade att det skapar problem när man inte har en gemensam plattform 
att stå på, det vill säga en pedagogisk helhetssyn och att det finns en levande diskussion runt 
värdegrundsfrågor. Hur lärare väljer att agera när en elev är frånvarande från en lektion 
användes som ett exempel för att belysa problematiken. En lärare berättade att vissa av 
skolans lärare rapporterar frånvaron direkt medan andra väljer att vänta. För eleverna gör 
detta en betydande skillnad eftersom en viss tids studiefrånvaro innebär indraget studielån. En 
lärare ansåg det rättsosäkert för eleverna om skolan inte har tydliga regler och rutiner runt 
vissa förfaranden.

Enligt sammanfattningen av de utvecklingsbefrämjande dragen i delsystemet (bilaga 1) 
behöver de normer som finns på skolan vara kopplade till ett belönings- och sanktionssystem 
som uppmuntrar de värden och handlingar man på skolan vill arbeta mot, och som tar avstånd 
från eller markerar gränser för det som inte är tillåtet. Flera av respondenterna berättade att 
detta saknas på gymnasieskolan och menar att den största källan till feedback är eleverna. 
Responsen från dem är direkt, både positiv och negativ. Från föräldrarna kan lärare få 
feedback på utvecklingssamtalen och på medarbetarsamtalen får de respons från 
skolledningen. En kritik som lyftes fram var att skolledningen har dålig kunskap om vad som 
sker ute i verksamheten och borde därför rimligen ha ett dåligt underlag för att göra rättvisa 
och korrekta bedömningar av lärares insatser i verksamheten. 

Eleverna ansåg att den stora skillnaden på högstadiet och gymnasiet är att ansvaret på den 
enskilde eleven blir mycket större på gymnasiet. De upplevde det som positiv att ansvaret 
ökar när man blir äldre eftersom man då ”mognar” som individ. Som exempel berättade en av 
eleverna att på gymnasiet bestämmer de själva vilka lektioner de vill gå på eftersom det bara 
drabbar dem själva om de inte går på en lektion.

Eleverna berättade att det är accepterat att vara duktig i skolan. Man blir inte retad för 
”plugghäst” eller liknande om man är studiemotiverad. En bra kompis beskrives av eleverna 
som någon som inte pratar illa bakom ryggen utan är ärlig och schysst.

Jag sluter mig till att normsystemet utifrån intervjumaterialet inte stödjer ett 
förbättringsarbete.

4.3.2 Beslutssystemet 
Respondenterna var överens om att möjligheten att påverka inom det egna programlaget är 
mycket stor men deras åsikter gick isär vad gäller skolan som helhet. Några av respondenterna 
ansåg att han/hon har möjligheten att påverka hela skolan. Andra menade att påverkans- 
möjligheter är begränsade. En förklaring som gavs var att lärare prioriterar det egna 
programlaget före skolan som helhet och väljer att avstå från möjligheten att påverka beslut 
som rör hela skolan. Man menade att lärarna på skolan är specialister inom sitt program och 
det finns inte tid att vara med och påverka inom alla områden.

En annan åsikt som framkom var att lärarnas påverkansmöjligheter i vissa situationer är för 
stora och skapar problem. Det blir de enskilda lärarna som avgör hur situationer ska hanteras. 
En metod som använts på skolan är ”personlig påverkan”. Det innebär att lärare på eget 
initiativ går till skolledningen. Ett önskemål vore att det fanns ett gemensamt forum att 
framföra saker i grupp till ledningen. Idag är det en nackdel att ha sitt arbetsrum långt bort 
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från skolledningen eftersom påverkansmöjligheterna minskar i takt med att det fysiska 
avståndet ökar.

Respondenterna berättade att beslut som rör undervisningen fattas av lärarna själva. Många 
beslut fattas också inom de olika programlagen. Ett mindre antal händelser kan inte lärarna 
eller programlaget själva besluta om, utan måste beslutas av skolledningen. Skolledningen i 
sin tur kan behöva ringa vidare ”uppåt” i hierarkin. Ett önskemål som kommer fram är att alla 
lärare borde finnas under samma tak eftersom många beslut blir fattade över en kopp kaffe i 
personalrummet. 

Eleverna på gymnasiet upplever att de i olika grad får vara med och bestämma. De elever som 
går ett studieförberedande program berättade att de får vara med och bestämma datum för 
prov och liknade. De får också till viss del vara med och påverka innehållet i lektionerna. Det 
framfördes önskemål om att få ännu mera ansvar för att vara bättre förberedda för högskolan 
och universitet. En elev som går ett yrkesförberedande program berättade att han/hon får själv 
bestämma kurs och avgöra när han/hon är redo för att avlägga prov på den valda kursen. 
Eleverna, som alla ingår i gymnasieskolans elevråd, tyckte själva att elevrådet har stora 
möjligheter att vara med och påverka på skolan.

Några av respondenterna berättade att i deras programlag fungerar det så att efter gemensam 
diskussion fattas beslut. Däremot finns inget utarbetat system på skolan, hur detta arbete ska 
se ut och därför är rutinerna olika i de olika programlagen. 

Utifrån det som framkommit i intervjuerna med lärare och elever bedömer jag att 
beslutssystemet på skolan som helhet inte har de karaktäristiska drag som underlättar för ett 
förbättringsarbete som gäller hela skolan, däremot finns inslag av detta i vissa programlag.

4.3.3 Grupperingssystemet
Lärarna har inför läsåret 05/06 blivit omorganiserade i programlag där lärare som undervisar 
inom ett och samma program ingår. Kärnämneslärarna ingår dock i minst två programlag 
eftersom antalet kärnämneslärare inte räcker för att ”täcka upp” samtliga tio program på 
skolan. Syftet med programlagen är att det ska ske ett samarbete runt eleverna på programmen 
och att det ska bli en infärgning av karaktärsämnen3 i kärnämnena4. Tidigare var lärarna 
indelade i arbetslag utifrån undervisningsämne. Behovet av att samarbeta runt ämnet finns 
fortfarande och samarbete mellan ämneslärare förekommer även idag.

Respondenterna berättade att samarbetet i programlagen fungerar på olika sätt och att det är 
upp till lärarna som ingår i programlaget att bestämma vad man vill ha för typ av samarbete. 
De flesta programlagen samarbetar runt elevärenden. Några av respondenterna ansåg att det 
viktigaste är att samarbetet sker runt eleverna – att man har eleven i fokus - men att det mesta 
samarbetet på skolan fortfarande sker runt ämnen. Lärare från andra programlag berättade att 
de alltid samarbetar runt eleverna och sätter elevernas behov i centrum. Några programlag har 
också börjat samarbeta kring infärgning. Samarbete kan också ske i mindre grupperingar som 
till exempel när en karaktärsämneslärare samarbetar med en kärnämneslärare utifrån en 
enskild elevs behov.

Det beskrivs ett dilemma för samarbete av respondenterna, och det är svårigheten med att 
hitta gemensamma planeringstider. Några lärare ansåg att planeringstiden borde finnas 

3 Ämnen som ger program dess karaktär
4 Ämnen som ingår i alla nationella och specialutformade program
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schemalagd och att lärarnas arbetstider var gemensamma så att alla fanns på skolan under 
vissa tider. Att lärare finns på olika fysiska platser gör också samarbetet mer komplicerat. Att 
använda e-post har blivit en lösning även om man är ansåg lösningen som mindre bra. 

Eleverna önskade att det fanns en större ”jämnhet” bland lärarna. Att lärarna hade pratat sig 
samman rörande elevernas ansvar och liknande. Överlag var eleverna nöjda med 
undervisningen men de önskade att arbetssätten kunde varieras mer. Det blir tråkigt och 
enformigt när läraren står vid tavlan och bara pratar och skriver. Eleverna tyckte att lektioner 
där man får läsa på inför prov är bra.

Vad gäller skolledningen så ansåg respondenterna att det finns en otydlighet i hur de båda 
skolledarna fördelar arbetsuppgifter och ansvarsområden. Något som resulterar i att lärarna på 
skolan väljer skolledare utifrån eget ”tycke och smak”. När det gäller frågor om schema och 
tjänstefördelning är det däremot tydligt uttalat vem av skolledarna som bär ansvaret.

Utifrån de fakta som kommer fram i intervjuerna kan man överlag se att de 
yrkesförberedande- och det individuella programmet är bättre på att samarbeta runt eleverna 
jämfört med de studieförberedande programmen. 

Sammanfattningsvis sluter jag mig till att några av programlagen har börjat arbeta fram ett 
grupperingssystem som främjar ett förbättringsarbete, men att detta gäller inte skolan överlag.

4.3.4 Kommunikationssystemet
Det finns ett elektroniskt informationsblad på skolan som en lärare är utgivningsansvarig för. 
Vill man få ut information på skolan så lämnas informationen till honom/henne. Bladet nås av 
lärare, skolledare, elever och föräldrar. Skolledningen använder sig också av samma 
informationsblad.

Respondenterna beskriver att när enskilda lärare har ett behov av att träffa ledningen ringer 
man och får en tid att träffas på tu man hand. Gäller ärendet hela programlaget sköts 
kontakten via programlagsledaren. Programlagsledaren bär också med sig information från 
skolledningen till programmets lärare. Man berättar att tidigare hade programlagsledarna och 
skolledningen ”stående” möten men att så är inte längre fallet.

Elevfrånvaro sköts via ett dataprogram men däremot saknas ett system runt information om 
lärarfrånvaro och liknande. Flera av respondenterna menade att den dagliga verksamheten 
skulle förenklas och tid skulle sparas om det fanns liknade rutiner för fler situationer.

En fungerande kommunikation mellan organisationens medlemmar förutsätter att det finns ett 
kommunikationssystem som gör det lätt för medlemmarna att få reda på vad som händer och 
som gör det lätt för lärare och elever att själva meddela sig med organisationens olika delar. 
Det elektroniska informationsbladet används av både skolledare, lärare och elevråd och kan 
anses vara ett effektivt verktyg i kommunikationssystemet. Däremot finns inget väl 
fungerande verktyg/system som gör det möjligt för de olika programmens lärare att få insyn i 
varandras verksamheter utan man beskriver att verksamheten består av skilda ”öar” som 
arbetar var och en för sig. Dessutom saknas det rutiner runt hur man ska hantera vardagliga 
händelser som exempelvis rapportering av inställda lektioner på grund av lärarfrånvaro. 
Elevfrånvaro ”kan” anmälas direkt via ett dataprogram, men om och när det rapporters beror 
på hur olika lärare väljer att agera. 
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Utifrån det som framkommit i intervjuerna med lärare bedöms inte kommunikationssystemet 
ha de karaktäristiska drag som underlättar spridning av förbättringsarbeten på skolan.

4.3.5 Kvalitetssäkringssystemet 
Respondenterna berättade att skolan saknar ett bra utvärderingsverktyg. Det har förekommit 
några enstaka utvärderingar de senaste åren men lärarna är inte nöjda med kvaliteten på dessa. 
Dessutom anser de inte att någon uppföljning av utvärderingarna skett. Förut avslutades 
läsåret med en utvärderingsdag men den har nu tagits bort.

Respondenterna uttryckte att de saknar tydliga mål och visioner för skolan som helhet. I de 
enskilda programmen är däremot målen tydliga. Skolledningen har bestämt att lärarna ska 
arbeta med styrdokumenten och de olika programmen har utformat lokala mål.

Utifrån de svar som respondenterna gav framkom att det finns inte finns några tydliga regler 
och rutiner för hur problem och brister ska rättas till på skolan. Det är den enskilde läraren 
som upptäcker brister och ensam eller i samarbete med andra berörda lärare försöker rätta till 
bristen genom att hitta lösningsförslag. Ibland behöver skolledningen kopplas in. Det kan till 
exempel vara när en lärare känner att han/hon behöver fortbildning inom ett område. Då 
måste ledningen sanktionera deltagandet i önskad kurs. Några programlag har själva arbetat 
fram ett system för hur de ska agera. Till exempel träffas ett programlag en gång i veckan och 
tar upp problem som de upplevt i verksamheten. Tillsammans i programlaget diskuterar 
lärarna fram ett lösningsalternativ och fördelar ansvaret och uppgifter utifrån kompetens och 
möjligheter. Några av respondenterna beskrev att de alltid arbetar tillsammans med ytterligare 
en lärare i gemensam lokal, vilket leder till att problemen tas upp direkt. Ytterligare en 
lösning är att programlagen sammankallas när behoven har blivit så stora att de måste 
hanteras. En lösning som inte anses vara den bästa. 

Det finns ett litet antal programlag som har arbetat fram metoder för att upptäcka och åtgärda 
brister, men eftersom detta inte gäller hela skolan bedömer jag att utvärderingssystemet inte 
innehåller de karaktäristiska drag som behövs för att det ska stödja skolans problemlösande 
kapacitet.

4.3.6 Sammanfattning
Avslutningsvis bedöms skolans infrastruktur överlag inte vara av det slag att det befrämjar ett 
förbättringsarbete. Undantag finns i delsystemen; beslutssystemet, grupperingssystemet och 
kvalitetssäkringssystemet och gäller i de program där man utvecklat verksamheten på ett 
sådant sätt så att förändringar och förbättringar underlättas.

4.4 Utvecklingsorganisationen
Enligt skolforskare behöver skolor ha en inbyggd förbättringskapacitet och lära sig arbeta 
med utveckling på ett systematiskt och långsiktigt sätt. För detta krävs en väl fungerade 
arbetsorganisation bestående av två delar; en driftsorganisation och en 
utvecklingsorganisation. Driftsorganisationen utför operativa uppgifter och sköter den dagliga 
verksamheten på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt. Utvecklingsorganisationens arbete är 
strategiskt, långsiktigt och kvalitetshöjande (se utförligare beskrivning på sidan 9).

Gymnasieskolans utvecklingsorganisation har i detta resultat belysts genom att undersöka 
vilka tidigare erfarenheter skolan har av att bedriva förbättringsarbeten samt genom att ta reda 
på vilka faktorer lärarna anser fungerar bra för att lyckas med ett sådant arbete. Lärarna har 
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också fått blicka in i framtiden och förutsäga utfallet för år 2008, då den nya skolan planeras 
vara färdigbyggd, med syftet att se om de framgångsfaktorer som nämns är bra redskap för att 
lyckas med den utveckling man önskar.

4.4.1 Tidigare erfarenheter
En undersökning som syftade till att fånga gymnasieskolans utvecklingshistoria de senaste tio 
åren genomfördes höstterminen 2005. Intervjuer gjordes med fyra av skolans lärare och med 
skolans ledning. 

Undersökningen visade att de utvecklingsarbeten som utfördes under tidsperioden 1995-2005 
bestod i huvudsak av införande av nya yrkesförberedande gymnasieprogram. Detta var ett 
uppdrag som skolledningen fick från kommunens politiker i samband med tillträdet av 
rektorstjänsterna. Undersökningen visar att arbetet med att införa nya program har varit 
rationellt och snabbt. Den visar också att det inte funnits någon strategi hos skolledningen att 
arbeta med inre kulturella förändringar utan det har varit den yttre strukturella organisationen 
som stått i fokus. Ledningsstrategin på gymnasieskolan kännetecknas mer av att leda lärares 
görande än att leda lärares lärande.

På sidan 21 i detta arbete beskrivs ett utvecklingsarbetes tre faser: initiering, implementering 
och institutionalisering.

Utmärkande för initieringen, det vill säga introduktion och planering av arbetet, har varit att 
skolledningen tagit initiativet till de flesta förändringar som skett på gymnasieskolan. Bara i 
undantagsfall har lärarna varit initiativtagare. Initieringen har i huvudsak pågått som längst ett 
år. Initieringsfasen kännetecknas av att få personer varit inblandad i de olika projekten och att 
i de flesta fall var skolledningen drivande, ibland tillsammans med en eller ett par lärare. De 
två vanligaste initieringsstrategierna som används är samtal och probleminventering. 
Samtalen och probleminventeringen har varit mer av görandekaraktär än av lärandekaraktär. 

Undersökningen visar att implementeringsfasen kännetecknas av att de nya projekten 
omedelbart efter initieringsfasen startats upp som fungerande gymnasieprogram. Under 
implementeringen inköptes tekniska resurser för att starten av de nya programmen skulle 
kunna ske så snabbt som möjligt. Man satsade också på andra resurser, som exempelvis att 
rusta upp och iordningställa lokaler till de olika gymnasieprogrammen. Några fler lärare 
omfattades av arbetet i denna fas, men även nu var skolledningen de mest drivande. Eleverna 
har endast i ett par fall varit delaktiga under implementeringen.

I de flesta fall har ingen tid förflutit från det att implementeringen startades och att projektet 
var i gång. Genast efter initieringsfasen var alla projekt omvandlade till program som fanns 
presenterade i programkatalogen och var upptagna i budgeten. De projekt som 
institutionaliserats finns nu kvar som valbara program i gymnasieskolan. Skolledningen 
stöttar fortfarande projekten men i institutionaliseringsfasen är nu lärarna de mest drivande. 
Eleverna är delaktiga i både planering och genomförande i de flesta nystartade yrkesinriktade 
program.

4.4.2 Blick in i framtiden
I intervjun fick de elva utvalda respondenterna göra förutsägelser om utfallet år 2008, då den 
nya skolan i kommunen enligt planerna ska stå färdigbyggd. De fick också uttrycka hur de 
själva önskade att läget var år 2008. 

37



Några av respondenterna trodde inte att skolan kommer att vara färdig 2008, utan att det 
kommer att bli förseningar som gör att det dröjer ytterligare något år innan skolan står klar. 
Åsikter som kom fram rörande den fysiska byggnaden är exempelvis att man känner en 
farhåga för att de nya lokalerna kommer att bli sämre än dagens lokaler. Denna farhåga gäller 
främst den naturvetenskapliga avdelningen där det planeras laborationssalar. Gymnasielärarna 
inom det naturvetenskapliga programmet anser att det krävs kombisalar5, för att bibehålla 
dagens goda kvalitet på undervisning. Dessutom finns det ett förslag i lokalprogrammet att 
gymnasiet och grundskolan ska dela på laborationssalarna, ett förhållande som ytterligare 
kommer att försvåra möjligheterna att bibehålla hög kvalitet på gymnasiets 
naturvetenskapliga program, enligt lärarna. De anser att det är viktigt att eleverna känner att 
det sker en utveckling och en progression i laborationsutrustning och miljö. Inom den 
språkliga avdelningen hoppas man att det finns en språkstudio år 2008 eftersom man ser 
modern utrustning vara ett effektivt verktyg i elevernas språkutveckling. Några av 
respondenterna berättade att de ser fram emot att flytta in i nya lokaler som erbjuder möjlighet 
till avskildhet och lugn och ro för de elever som behöver det. 

Flertalet respondenter framförde en förhoppning om att alla gymnasieprogram, med undantag 
av något/några kommer att finnas på en och samma fysiska plats år 2008. Något man tror 
kommer att underlätta samarbetet mellan karaktärsämneslärare och kärnämneslärare, och att 
det leder till en samsyn i bedömningar och betygssättning. Förhoppningsvis kommer det 
också att bidra till att det utvecklas en större förståelse och ett ökat samarbete mellan 
grundskolan och gymnasiet när det byggs en F-12 skola, menar några av respondenterna. 

Flera av respondenterna önskar att det år 2008 kommer att finnas strategier och rutiner för att 
arbeta fram en gemensam värdegrund och att det finns tydliga regler och rutiner som gör att 
skolan fungerar bra och effektivt. 

Trots att det att byggs en ny skola kommer det ur ett pedagogiskt perspektiv inte ha skett 
några förändringar alls 2008, menade en respondent och hänvisade till Mats Ekholms 
undersökningar. Ytterligare en åsikt som rör pedagogiska förändringar är en farhåga om att så 
länge lärare är mer intresserade av ämnet än av eleverna så kommer gamla problem och 
motsättningar att finnas kvar. 

Några respondenter trodde att ledningsorganisationen och ledningsfunktionen är förändrad år 
2008.

En uppgivenhet och en ganska stor skepticism framkom hos några av respondenterna. En 
besvikelse på kollegor, ledning och samhället i stort som är negativa till kommunens satsning 
på skolan och lärarna. De beskrev att den negativa kulturen suger energi ur de individer som 
vill ha förändring och som ser positivt på kommunens satsning.

Flera av respondenterna uttryckte en önskan om att det blev en tydlig gräns i den nya skolan, 
mellan grundskolan och gymnasiet, så att eleverna fortfarande får känna att de byter miljö och 
upplever en nystart när de börjar gymnasiet. En lärare framförde ett önskemål om ett bättre 
underlag och en konsekvensanalys innan det slutgiltiga beslutet om skolans organisation 
fattas. Några respondenter vill att det byggs en F-9 skola och ett fristående gymnasium, men 
säjer också att de är medvetna om kommunens ekonomi och inser dess begränsningar. 

5 Salar där både teoretiska studier och laborationer kan genomföras, enligt gymnasielärares förklaring.
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Flera respondenter ser gärna att det planerade Innovationscentret står färdigbyggt år 2008. 
Ytterligare en önskan som framkommer är att gymnasieskolan satsar på att bibehålla ett stort 
antal program. Några av respondenterna berättar att det känns olustigt att inte veta om deras 
program kommer att finnas kvar överhuvudtaget. En annan respondent tror att ”hans/hennes” 
program kommer att vara dubbelt så stor som idag eftersom näringslivet har ett stort behov av 
utbildad arbetskraft.

Överlag var respondenterna positiva till att en ny skola planeras och att kommunen satsar stort 
på barn och unga. Däremot fanns en stor osäkerhet om hur det egentligen ska bli med 
byggnationen. Har motståndet blivit övermäktigt och kommer man att lyckas vända den 
negativa inställningen som finns hos många av kommunens lärare?

4.4.3 Förbättringsstrategier och framgångsfaktorer
I intervju blir de elva respondenterna ombedda att ange vilka faktorer de anser vara viktiga för 
att lyckas med att forma den nya skolan i kommunen på det önskvärda sätt de beskrivit. 
Samma fråga besvaras också av samtliga lärare i det lärande samtalet. Åsikterna som 
framkom i de två samtalsmodellerna har sammanställs och redovisas här gemensamt, 
inordnade under sju kategorier;

• Professionalitet
• Organisationsstruktur
• Information/inflytande/delaktighet
• Inställning till förbättringsarbetet
• Fortbildning/spaning/studiebesök/
• Fysisk arbetsmiljö
• Infasning6

Professionalitet
Flera av respondenterna ansåg att gymnasieskolan behöver arbeta fram en samsyn. De tyckte 
att man skulle använda tiden fram till år 2008 att diskutera värdegrundsfrågor och pedagogik 
för att få till en gemensam helhetssyn. Omorganisationen i programlag är en utveckling i rätt 
riktning, ansåg flera av respondenterna. Gymnasiets lärare har också blivit indelade i 
lärgrupper som leds av lärledare. Några av respondenterna såg lärgruppsorganisationen som 
ett utmärkt forum för dessa pedagogiska diskussioner.

 I det lärande samtalet handlade flest utsagor om vikten av att höja lärarnas professionalitet 
och precis som i intervjuerna lyftes vikten av att skapa en gemensam plattform för 
värdegrundsfrågor och pedagogik. Detta är viktiga faktorer för att höja kvaliteten på lärande 
och undervisning, menade lärarna. Man nämnde också vikten av att få tid till samtal och till 
reflektion.

Jag hoppas mycket på lärgrupperna. Jag ser att vi måste arbeta fram en samsyn på lärande, 
värdegrund och arbetsrutiner (från lärande samtal 1)

Ser att det är mycket vi kan bli bättre på. Rädd för att vi skapar en bubbla och säjer ”kom inte hit 
och rör vår skola”. Ett sådant ”tänk” stänger dörrar (från lärande samtal 4)

Mer tid till att tänka efter. Arbetsbördan gör att vi inte har tid till reflektion. Det händer saker 
hela tiden och vår kraft går till eleverna och deras behov (från lärande samtal 2)

6Tiden från att befintliga gymnasieskolan evakueras till inflyttningen i den nya skolan.
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Organisationsstruktur
För att lyckas att höja lärarnas professionalitet krävs en organisation som underlättar 
samarbetet mellan lärarna på skolan. Denna åsikt framfördes i samband med att lärare lyfte 
vikten av att skapa en helhetssyn och en samsyn på lärande och undervisning.

Viktigt med en organisation som underlättar samarbetet mellan olika grupper på skolan (från 
lärande samtal 1)

Vi behöver hjälp med organisationen och en bra ledning (från lärande samtal 6)

Idag har vi en organisation som försvårar samarbete. Tillgängligheten måste öka så att lärare 
finns på skolan samtidigt. Lärarens tid ska vara sammanhållen, inte fragmentariserad (från 
lärande samtal 2)

Ledarrollen och ledningsuppgifter lyftes av samtliga grupper i det lärande samtalet. När man 
talade om ledningen relaterar man i första hand till den egna skolledningen men syftade också 
till den kommunala skolledningsgruppen. Man anser att ledningen har en stor betydelse för 
hur kommunens skolförbättringsarbete kommer att utvecklas och vilket resultat det får. Det 
krävs att ledningen har förmågan och kunskapen att hantera processen och leda den framåt. 
Man uttryckte ett behov av att ledningen skulle presentera en vision med arbetet och 
förtydliga vilka mål alla ska arbeta mot. Dessutom anser flera av lärarna att det är nödvändigt 
att ledningen har modet att våga leda lärarna att arbeta för visionen och inte mot den.

Information/inflytande/delaktighet
Ett önskemål som uttrycktes av flera lärare, var möjligheten att vara delaktig och få ett reellt 
inflytande i arbetet. De sa att det är viktigt att både lärare och elever får komma till tals och 
blir lyssnade på för att skapa en positiv inställning till sammanslagningen.

Information är viktigt i flera bemärkelser. Lärarna såg i nuläget informationen som viktig för 
att undvika känslor som oro och osäkerhet eftersom dessa skapar en negativ stämning bland 
människor. Både intern och extern information är nödvändigt, ansåg lärarna. Det behövs 
sålunda information inom skolans väggar, men också ut mot övriga samhället. Lärarna 
föreslog att skolchef och kommunchef regelbundet informerar i lokala tidningen och även 
använder kommunens hemsida som informationskanal ut till lokalbefolkningen. De berättade 
att i dagsläget sprids information via ”mun till mun- metoden” vilket inte är en bra metod om 
man vill föra fram tydliga och korrekta budskap. 

I det lärande samtalet hamnade näst flest utsagor under kategori information/inflytande-
/delaktighet. Eftersom gymnasieskolan kom in i arbetet ett år senare än grundskolan känner 
sig lärarna på gymnasieskolan missgynnande gentemot grundskolans lärare. Man uttryckte en 
farhåga för att det byggs en skola utifrån grundskolans behov. När förutsättningarna ändrades 
och gymnasiet involverades i planerna upplevde lärarna att beslutet fattades ”över deras 
huvuden”. Ytterligare en kritik som riktades var mot tillvägagångssättet då gymnasiets lärare 
fick träffa konsulten, som hade uppdraget att arbeta fram en lokalplan. Lärarna kände sig 
kränkta av det bemötande de fick vid mötet. Slutligen ansåg lärarna att det råder en stor brist 
på kunskap i förändringsarbeten hos ledningen vilket resulterat i ett stort motstånd mot 
byggnationen bland gymnasielärarna.

Nya lokaler för framtidens behov – men vems är behoven? Bygger man en skola utifrån 
grundskolans behov? Gymnasiets behov verkar ej vara lika viktiga som grundskolans
 (från lärande samtal 4)
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Många divergerande budskap: först var det bara grundskolan som skulle förändras, sedan även 
gymnasiet och till sist dök innovationscentret upp. Man kastas fram och tillbaka känslomässigt. 
En känsla av att man inte vet om man är med eller inte (från lärande samtal 5)

När vi skulle få information så fick vi stå i kö och vänta på att komma in till konsulten och vår 
osäkerhet förstärktes. Hur länge har jag kvar till pension, tänkte jag (från lärande samtal 1)

Vårt förslag fick ingen respons alls utan istället blev det ett möte på två timmar som handlade 
om konsultens färdiga förslag. (från lärande samtal 4)

Okunskap om förändringsarbete hos ledningsgruppen (från lärande samtal 1)

Börjat i fel ände, vi skulle ha börjat arbeta med den pedagogiska grundsynen och 
värdegrundsfrågor (från lärande samtal 6)

Gymnasiet kom i sent. Vi trodde att vi skulle få vara med och påverka. Man borde först ha 
förankrat en vision och inte skapat alla dessa motsättningar (från lärande samtal 3)

Inställning till förbättringsarbetet
Att individer har en positiv inställning till förändring är viktigt eftersom förändringar leder till 
utveckling och stabilitet till stagnation menade en av gymnasiets lärare. Andra respondenter 
menade att det ligger i lärares och skolledares uppdrag att ha en positiv inställning utåt och att 
att påverka så att resultatet ur ett pedagogiskt perspektiv blir så bra som möjligt. Starten på 
arbetet ses dock som ett stort hinder eftersom konsultens bemötande och agerande gjorde att 
lärare blev negativa till den nya skolan. Fyra av sex grupper nämnde i det lärande samtalet att 
det är viktigt att det skapas en positiv inställning till byggnationen av den nya skolan.

Viktigt att man inåt får diskutera negativa tankar men utåt så ska man vara positiv
 (från lärande samtal 3)

Att det finns lust och glöd. Puff från skolledningen är viktigt (från lärande samtal 1)

Vill slippa rykten och dålig stämning (från lärande samtal 6)

Fortbildning/spaning/studiebesök/
Flera lärare uttryckte ett behov av att lära mera inom olika områden och såg fortbildning som 
en god förbättringsfaktor.

Hur lär man sig? Ta del av ny forskning i ämnet (från lärande samtal 6)

Vi kan alltid bli bättre genom att lära oss mer (från lärande samtal 4)

Vore bra att få besöka en skola som inte har något ”brott” mellan åk 9 och gymnasiet
 (från lärande samtal 6)

Fysisk arbetsmiljö
Ytterligare en faktor är den fysiska arbetsmiljön. Under denna kategori hamnar alla utsagor 
som beskriver den nya skolans önskvärda fysiska miljö. Gymnasiets lärare menar att det är 
viktigt att lokalerna blir byggda på ett sätt så att de känner att de kan utöva den pedagogik de 
anser vara bäst för eleverna. Lärarnas arbetsrum behöver också utformas på ett sätt så att 
lärare får den arbetsro som uppgifterna kräver. Personalrummet är en viktig plats för 
informella möten och bör finnas på en skola. 

Vi arbetar med barn med stora speciella behov, detta innebär att vi behöver en flexibilitet så att 
lokalerna kan anpassas efter elevernas behov (från lärande samtal 2)
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Vi behöver en språkstudio/inlärningsstudio redan idag. Vi befinner oss i ett vakuum. Det 
behöver satsas nu! (från lärande samtal 6)

Vi vill inte ha klassrum som inte är utrustade för det som vi ska göra. Jag vill inte ha kritbiologi. 
Jag vill ha teori och laborationer i samma sal (från lärande samtal 3)

Bra arbetsplatser, som de som finns idag. Där jag kan sitta ensam i lugn och ro och ha mitt 
material runt mig (från lärande samtal 6)

Arbetsrummen ska vara knutna till de lokaler där vi ska arbeta (från lärande samtal 3)

Utrymmen där man kan sitta själv, reflektera och tänka klart (från lärande samtal 6)

I lärarrummet sker informella men viktiga möten (från lärande samtal 4)

Infasning
Under kategorin infasning hamnar de utsagor som berör tiden från det att gymnasieskolan 
evakueras till att den nya skolan står färdig och personal och elever ska flytta in.

Att det fungerar bra under omställningsperioden så att vi inte tappar elever eller att det blir för 
jobbigt för lärarna (från lärande samtal 6)

Viktigt att vi tänker på att hela byggorganisationen flyter så smidigt att det inte blir några stora 
avbräck i samband med utflyttning/inflyttning. Speciellt viktigt för gymnasiet som har frisöket 
och lätt kan förlora elever till någon annan gymnasieskola på kort tid (från lärande samtal 5)

Vilka ska flytta in först så att vi inte skapar konflikter? (från lärande samtal 3)

Avslutningsvis kan de framgångsfaktorer som nämns i intervjuerna och i de lärande samtalen 
sammanfattas i tio punkter:

• Att arbeta fram en gemensam vision och tydliga mål med skolans arbete
• Använda sig av lärgruppsorganisationen och programlagen för att arbeta fram 

ovanstående punkt
• Ledningens förmåga att leda och kunskap om skolförbättringsprocesser bör förbättras
• Tydlig och kontinuerlig information
• Möjlighet till delaktighet och inflytande
• En positiv inställning till förbättringsarbetet
• Kommunens ekonomi
• Fortbildning/spaning/studiebesök
• En god och väl anpassad fysisk arbetsmiljö
• En välplanerad infasning

4.4.4 Sammanfattning
Skolan har inga tidigare erfarenheter av att bedriva ett utvecklingsarbete som kan utgöra en 
grund för ett lyckat resultat i ett skolförbättringsarbete. Däremot stämmer lärarnas förslag på 
förbättringsfaktorer väl överens med vad skolforskning ser som viktiga strategier i ett 
förbättringsarbete.

4.5 Sammanfattande resultatredovisning
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4.5.1 Finns det ett behov av att förändra verksamheten?
När gymnasiets lärare fick uttrycka en önskan om utfallet av arbetet år 2008 framkom 
förhoppningar om positiva förändringar men också om att saker och ting ska förbli (lika bra) 
som de är i dag. 

Det man främst vill behålla är den fysiska miljön. De flesta lärare på gymnasiet vill inte att 
gymnasiet och grundskolan ska finnas under ett och samma tak utan att det precis som nu ska 
vara olika byggnader på skilda geografiska platser. Några lärare vill att salar ska var 
utformade på ett sätt som gör att undervisningen kan bedrivas på samma sätt som idag. Man 
vill också behålla små arbetsrum där lärare kan sitta ostörda och arbeta enskilt och likaså ett 
gemensamt personalrum där skolans lärare kan träffas över programlagen.

En mindre andel av lärarna önskar förändra den fysiska miljön och likväl skolans inre miljö. 
Man ser det som en möjlighet att flytta in i nya lokaler med modern utrustning anpassade till 
elevernas behov. Där ska finnas möjlighet till samarbete men också till att arbeta enskilt i 
lugn och ro. 

De flesta lärare vill att alla gymnasieprogram ska finnas på en och samma plats år 2008, 
eftersom man anser att det underlättar samarbete och infärgning. Man tror också att om lärare 
finns på samma ställe och samarbetar, så kommer det att leda till en större samsyn i 
bedömningar och betygssättning. Flera lärare menar att det finns ett behov av att man arbeta 
fram en samsyn runt hantering av värdegrundsfrågor och en pedagogisk helhetssyn. Ett antal 
lärare lyfter fram fördelar med en F-12 skola, som till exempel ett ökat samarbete mellan 
grundskolan och gymnasiet.

4.5.2 På vilket sätt har hanteringen av processen påverkat gymnasielärarna?
Gymnasielärarna uttryckte en enighet om att det råder stor brist på delaktighet och inflytande 
i arbetet. Man var mycket kritisk till hanteringen av processen och upplevde att beslut har 
fattats utan att lärarna har hörts i tillräcklig omfattning. Information har saknats eller har varit 
mycket bristfällig. På grund av att gymnasiet kom in i processen att bygga en ny skola, ett år 
senare än grundskolan känner de sig också missgynnade mot övriga kommunens lärare. Man 
anser att ledningen och konsulten har uppvisat brister i det inledande bemötandet, vilket gjort 
gymnasielärare negativt inställda till projektet.

4.5.3 Finns det en kultur på skolan som befrämjar skolförbättring?
Forskning har visat att skolor där lärare samarbetar i arbetslag har en större 
utvecklingskapacitet än på skolor där lagarbete saknas och var och en sköter den egna 
planeringen. På den undersökta gymnasieskolan skattas den spontanistiska kulturen högt och 
kan antas dominera på skolan. Den spontanistiska kulturen är en kultur som präglas av att 
beslut och ansvar ligger på den enskilda läraren, det vill säga en kultur som präglas av 
individualism snarare än av samarbete. Den samarbetande kulturen har ingen större påverkan 
på skolans kultur eftersom ansvargrupps- eller arbetslagskulturen fått lägst skattning av 
samtliga kulturer. Respondenterna fördelade i medeltal endast 3-4 poäng av sammanlagda 100 
på denna kultur när de skattade skolans inslag av olika kulturer.

Däremot finns ett större inslag av ansvargrupps- eller arbetslagskulturen i de olika 
programlagen. Hur stort inslaget är, verkar avhängigt de enskilda lärarna i programlaget. Det 
är upp till dem att avgöra hur de vill att samarbetet inom programlaget ska utformas.
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Gymnasieskolans kultur kan inte bedömas vara en kultur som befrämjar samarbete och 
skolförbättringsarbeten. Inslag av en samarbetande kultur finns dock inom vissa programlag.

4.5.4 Har gymnasieskolan den utvecklingsorganisation som krävs för att  lyckas med 
arbetet att forma den nya skolan i kommunen?
När gymnasielärarna och skolledarna berättade om sina erfarenheter av förbättringsarbeten 
framkom ingen medveten strategi att bedriva denna typ av arbeten på. Dessutom berättade de 
inte om några projekt som involverat hela skolan. De arbeten som lyfts fram är främst 
införandet av nya program där skolledningen har varit initiativtagare i de flesta fallen. 
Utifrån kartläggningen av gymnasieskolans förbättringsarbeten kan jag inte se att tidigare 
erfarenheter utgör en grund för ett lyckat resultat i arbetet med att utforma den nya skolan i 
kommunen.

Lärare på skolan har inte uppfattat några tydliga motiv och mål för arbetet med den nya 
skolan. De saknar en vision med arbetet, en tydlig ledning och en organisation för att leda 
arbetet framåt.

De förbättringsfaktorer som lärarna på skolan anger som viktiga förutsättningar för ett lyckat 
förbättringsarbete stämmer väl överens med de strategier som skolförbättringsforskning visat 
på.
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5. Diskussion
Syftet med den här undersökningen har varit att kartlägga en gymnasieskolans kultur med 
fokus på skolans förbättringskapacitet. Denna kartläggning kommer att ingå i ett diskussions- 
och strategiunderlag för arbetet med att forma en ny F – 12 skola med en helhetssyn på 
kunskap och lärande. Genom att ställa frågor om hur lärarna har uppfattat motivet för 
förbättringsarbetet blev det möjligt att kartlägga gymnasielärarnas gemensamma upplevelse 
och förståelse av arbetet. En skattning av skolans kultur i termer av fem kulturtyper gav en 
bild av vilka arbetsmönster som finns på skolan och som i hög grad bestämmer dagordningen 
för arbetet. Frågor om vilka strategier som bör användas i det fortsatta arbetet gav en bild över 
vilka föreställningar lärarna har om drivande faktorer i ett skolförbättringsarbete. Bygger 
dessa faktorer på skolkulturens grundvalar eller finns en strävan att bryta traditionella 
strukturer? Svaret på frågan gav en bild av skolans utvecklingsutrymme.

I kartläggningen framkom att gymnasiets lärare inte upplever att de fått vara delaktiga i 
kommunens förbättringsarbete. De är missnöjda med hur ledningen hanterat informationen 
och upplever att det inte getts någon möjlighet till inflytande i arbetet. Lärarna har inte 
uppfattat några tydliga motiv för sammanslagningen till en F – 12 skola vilket lett till 
irritation och frustration. Många lärare ser dock pedagogiska fördelar med en ny skola, men 
dessa fördelar uppväger inte farhågorna man ser. Många av skolans lärare är negativa till det 
nya skolbygget och skulle hellre se att kommunen byggde en F – 9 skola och att gymnasiet 
restaurerades. Lärarna saknar en pedagogisk helhetssyn på gymnasieskolan och uttrycker ett 
behov av att pedagogiska diskussioner förs över programlagen. De föreslår att gymnasiets 
samtliga program förs in under ett och samma tak eftersom detta skulle skapa goda 
förutsättningar för sådana samtal. Få lärare uttrycker ett behov av att förändra skolans fysiska 
miljö. Däremot uttrycks farhågor om att de nya lokalerna ska bli sämre än befintliga lokaler. 

En kartläggning av skolans utvecklingshistoria visar att de förbättringsarbeten som tidigare 
genomförts i huvudsak bestått av att starta upp och införa nya gymnasieprogram på skolan. I 
övrigt har varje enskild lärare ansvarat för sin egen utveckling, ibland med stöd från 
ledningen. Det har inte bedrivits något långsiktigt och strategiskt förbättringsarbete som 
involverat hela gymnasieskolans personal. En trolig förklaring till detta kan vara skolans 
starka inslag av den spontanistiska kulturen, det vill säja en starkt decentraliserad skola där 
nästan alla uppgifter ligger på den enskilde läraren. Forskning har visat att skolor där lärare 
samarbetar i arbetslag har en större utvecklingskapacitet än skolor där var en sköter den egna 
verksamheten. En sådan utvecklingsbefrämjande kultur återfinns bland vissa programlag, där 
samarbetet runt eleverna är ett naturligt inslag i den dagliga verksamheten.

5.1 Metoddiskussion
I min studie har jag skaffat mig kunskap om skolans kultur och förbättringskapacitet via de 
lärare och elever jag samtalat med. Jag har, trots att det finns ett missnöje med kommunens 
förbättringsarbete bland gymnasiets lärare, överlag mötts av samarbetsvilliga och 
välmotiverade lärare som med stor kunnighet gett sammanhängande redogörelser för skolans 
inre arbete. Jag har noterat en viss avvaktande inställning från lärarna som kan bero på min 
roll som utvecklingspedagog i kommunen.

En begränsning i studien är att den i hög grad utgår från ett lärarperspektiv. Om skolledare 
och ett större antal elever hade blivit intervjuade skulle kartläggningen ha blivit mer 
omfattande och kulturen kunnat belysas från flera håll. 
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5.2 Den mänskliga faktorn
Lärarna har vittnat om en bristande delaktighet. Om människor upplever att de inte får 
möjlighet att komma till tals eller känner att de inte blir lyssnade på så byggs ett inre motstånd 
upp hos individerna. Enligt Evans (1996) är detta en helt naturlig reaktion när man i ett 
förbättringsarbete glömt bort att aktivt arbeta med människors värderingar och åsikter. Jag 
upplever att lärare som varit positiva till förändringen blivit mer tveksamma till arbetet på 
grund av att de upplevt sig kränkta av det bemötande de fått.

Gymnasiets lärare har inte uppfattat några tydliga motiv för arbetet med att forma en F – 12 
skola, vilket skapat en känsla av oro. De har inget förtroende för dem som initierat arbetet och 
ett motstånd till en F – 12 skola har byggts upp bland lärarna. Senge (1995) beskriver detta 
som ett resultat av att ju mer man kämpar mot ett system desto mer kämpar systemet tillbaka. 
Jag bedömer att kommunens skolledargrupp behöver uppmärksamma och ta denna reaktion 
på allvar. Eftersom det inte går att övertala människor att förändras eller att informera fram ett 
engagemang kan det vara klokt att använda sig av andra strategier. Enligt forskning (Evans, 
1996) uppnås bättre resultat när människor tillsammans får upptäcka behovet av förbättring i 
den egna verksamheten. Utifrån denna gemensamma förståelse arbetar man sedan vidare mot 
en vision som alla känner delaktighet i. Förändringar i förståelse leder också till förändringar i 
beteende. I nuläget är det så att gymnasielärares farhågor dominerar över förhoppningarna när 
de blickar fram mot år 2008, då den nya skolan ska stå färdigbyggd. Vad gäller det 
pedagogiska perspektivet ser lärarna dock fler fördelar än nackdelar med en F – 12 skola. Jag 
ser detta som en grund att bygga vidare på. Det finns lärare på gymnasieskolan som känner ett 
stort engagemang för att förbättra verksamheten. Jag menar att dessa lärare behöver engageras 
i skolans förbättringsarbete.

5.3 Skolans roll
Att samhällsförändringar idag sker i en allt snabbare takt har förmodligen inte undgått någon. 
Medias påverkan på barn och unga ökar ständigt. Lärare upplever att eleverna är mer oroliga 
och okoncentrerade nu än tidigare. Att undervisa grupper på tjugofem/trettio elever är idag en 
utmaning eftersom ungas respekt för lärare inte längre är en självklarhet. Många lärare känner 
en frustration över att allt en större del av tiden läggs på att reda ut konflikter mellan elever, 
att diskutera attitydproblem gentemot vuxna och liknande. Tid försvinner från det många 
lärare tolkar som sitt huvuduppdrag - att undervisa. Men vad säger läroplanen om 
läraruppdraget? Finns det delar av uppdraget som betraktas mer viktiga än andra? Gymnasiets 
lärare uttrycker ett behov av att det förs pedagogiska diskussioner på skolan. Att gemensamt 
reflektera och samtala runt hur man ser på läraruppdragets och på skolans roll i samhället 
bedömer jag vara ett bra innehåll i de efterfrågade pedagogiska diskussionerna eftersom vi 
lever i en föränderlig värld och skolan behöver hitta modeller och strategier för att hantera 
dessa ständiga förändringar. Enligt forskare (Dalin, 1994; Liljequist 1999) så kommer skolans 
och lärarnas viktigaste uppdrag inom en snar framtid (om inte redan nu) vara att sätta normer 
för barn och unga. Hur förhåller lärare sig till en sådan förskjutning av fokus i läraruppdraget?

Många vuxna upplever i dag en ständig brist på tid. Forskares åsikter går isär om hur detta 
påverkar vår unga generation, men en tydlig effekt är att kompisgäng, TV-program och 
dataspel har blivit än viktigare normsättare. Ur ett samhällsperspektiv anser jag att det är 
viktigt att skolans lärare och skolledare börjar fundera på och ifrågasätta dagens syn på 
kunskap och skola. Skolans traditioner får inte vara det som styr den verksamhet som ska vara 
samhällets spjutspets. Skolans aktörer behöver upptäcka kulturen och traditionens 
begränsningar. Vad innefattar egentligen skolans och lärarnas uppdrag enligt de styrdokument 
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som finns? Elevrådets medlemmar uttrycker en önskan om att få ta ett större ansvar på 
gymnasiet. Jag menar att elevinflytandet på gymnasiet kan utökas så att det också innefattar 
undervisningens innehåll och utformning eftersom det med största sannolikhet kommer leda 
till att elevernas motivation för skolarbetet ökar. Ett ändrat förhållningssätt tar naturligtvis tid 
att införa därför är det viktigt att elevinflytandet ökas även på grundskolan så att eleverna är 
väl tränade på att ta ansvar för sitt lärande redan i skolans tidigare år. 

Detta innebär i förlängningen att skolans aktörer behöver ha en medveten strävan mot den 
professionella kulturen (se sidan 13). Målet är en skola med en verksamhet som vilar på en 
utbildningsvetenskaplig grund och där samarbete premieras. Kontakter knyts kors och tvärs 
över arbetsgrupper i verksamheten och samarbetet är inte begränsat i tid och rum. I centrum 
på verksamheten finns eleven vilket genomsyrar hela skolan, både dess organisationsstruktur 
och dess innehåll. 

5.4 Skolans organisation
I kulturskattningen framträder ett starkt inslag av den spontanistiska kulturen, en kultur som 
kännetecknas av en platt organisationsstruktur där besluten hamnar hos de enskilda lärarna. I 
vissa frågor har lärarna inte mandat att fatta beslut utan de lämnas till skolans ledning eller 
vidare upp till skolchefen. En beslutsgång som återfinns i en hierarkisk organisation. När 
lärarna berättar om hur de arbetar i sina programlag framträder ytterligare en 
organisationsstruktur – teamstrukturen. Granström (2002) lyfter vikten av en tydlig 
organisationsstruktur eftersom erfarenheter visat att en otydlig sådan skapar känslor som 
förvirring och irritation. Med tanke på gymnasielärarnas beskrivningar menar jag att skolan 
har ett organisatoriskt problem eftersom verksamheten brukar olika organisationsstrukturer. 
Problemet är också att strukturerna är beroende av helt skilda villkor för att nå hög effektivitet 
och goda resultat vilket i sin tur leder till konflikter mellan dem. Detta problem återfinns i 
kommunens hela skolorganisation.

Den byråkratiska skolorganisationen ser till att det finns tydliga regler och rutiner som 
effektiviserar vardagsarbetet och underlättar för verksamheten. Här hamnar ansvaret hos 
ledningen. Arbetslag och lärgrupper bygger däremot på en organisk struktur där samarbete, 
delaktighet och gemensamt ansvar är ledord för arbetet. Lärgruppsorganisationen syftar till att 
ett helhetstänkande ska genomsyra skolorganisationen, från förskola upp till gymnasium. Jag 
ser lärgruppsorganisationen som den utvecklingsorganisation som forskare (Björn m.fl., 2002) 
efterlyser för att få fart på skolans utveckling. Jag kommer att återvända till denna 
organisation längre fram i min diskussion. Ett klokt val, enligt mig, är att skolan följer Blocks 
(1987) råd i detta skolförbättringsarbete och medvetet väljer bort det byråkratiska tänkandet. 
Genom att använda ett systemtänkande skapas bättre förutsättningar för lärare att själva bli 
aktiva skolförbättrare och genom ett lagarbete koncentreras kraften mot gemensamma mål 
och visioner.

Ansvaret för skolförbättring kan inte ligga på en person utan måste delas av flera, menar 
forskare (Blossing, 2003). Detta förutsätter en tydlighet i de roller medarbetare har och i den 
organisationsstruktur som finns. I dag ser jag de olika organisationsstrukturer som en 
förklaring till att vissa problem uppstår. När man från ledningshåll vill utveckla en 
verksamhet försöker man driva igenom förbättringar på ett traditionellt och byråkratiskt sätt. 
Förbättringen når verksamheten som en order från högre ort, vilket resulterar i att individer 
börjar kämpa emot. Dessutom saknar gymnasieskolan en tydlighet i individers olika 
ansvarsroller; målhävdare, visionärer, uppfinnare, tidiga tillämpare, pådrivare, kvarhållare och 
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granskare, vilket är viktigt för att arbetet ska driva processen framåt och förhindra att man 
faller tillbaka i gamla ”hjulspår” igen. 

5.5 Skolans kultur 
Skolors inre klimat har stor betydelse för skolors förbättringskapacitet. En skola som präglas 
av en kultur där ”var och en sköter sitt” har svårigheter att ta sig an förbättringar och strävar 
efter att bibehålla den verksamhet som finns. Oftast blir det så att den rådande kulturen verkar 
styrande på ett förbättringsarbetes utfall snarare än att förbättringsarbetet förändrar skolans 
kultur. En förklaring är att i den individualistiska kulturen utvecklar enskilda lärare sin 
verksamhet men det blir inte en utveckling som kommer hela skolan till gagn. I en 
samarbetande kultur nyttjar individer varandras kompetenser och ser förändringar som ett 
naturligt inslag i verksamheten. Samarbetet karaktäriseras av ett gemensamt ansvar för 
yrkesmässiga problem och en gemensam planering och utvärdering av hela verksamheten. 
Utifrån detta resonemang menar jag att det är viktigt att gymnasieskolans aktörer arbetar för 
en kultur som präglas av samarbete både inom och mellan programlagen för att skapa goda 
förutsättningar för förbättringsarbeten som ska genomsyra hela skolan. 

5.5.1 Skolförbättrare
Personer som arbetar med skolförbättring behöver vara medvetna om skolkulturens inverkan 
på förbättringsarbeten. Blossing (2003) har visat att när skolledare och lärare vill förbättra sin 
verksamhet förefaller de fortsätta göra det de alltid gjort, fast bättre. Kan detta vara ett resultat 
av att man inte har kunskap om den egna kulturen? Vilka möjligheter och begränsningar 
skapas av skolans kultur? Det gäller att utmana rådande kultur och aktivt arbeta för att skapa 
en kultur som höjer skolans förbättringskapacitet om ett förbättringsarbete ska nå bra resultat.
 
Jag menar att alla skolor behöver bedriva ett strategiskt förbättringsarbete. Utan en långsiktig 
strategi kommer skolans förbättringsåtgärder att upplevas som skilda ”projekt” av skolans 
personal och de kommer att irriteras över att ständigt behöva börja med något nytt. Forskning 
har tydliggjort vilka faser ett utvecklingsarbete omfattas av och vilka lämpliga strategier som 
kan användas i respektive fas (se sidan 19). Kunskap om skolförbättring och en medvetenhet 
om hur en skolförbättringsprocess kan hanteras anser jag vara nödvändiga färdigheter hos alla 
som ska leda ett förbättringsarbete. 

En hälsosam kultur ser olikheter som något berikande och inte som något hotfullt. 
Utmaningar axlas bättre i grupp och tillsammans än på egen hand. Det behöver finnas ett 
tillåtande klimat där individer lyssnar utan att bedöma och där man kan lära från varandra. 
Det räcker dock inte med att samtala om saker utan det behövs också praktisk handling för att 
förbättringar ska komma eleverna till gagn. Förbättringsåtgärder behöver omsättas och 
utvärderas.

Det räcker heller inte med att organisera lärare i arbetslag för att skapa en samarbetande 
kultur. Samarbetet måste definieras och konkretiseras. Vad ska lärare samarbeta runt? Vilka 
är lärarnas behov och hur kan dessa tillfredställas genom ett samarbete? Om inte önskemålet 
om samarbete kommer från lärarna själva finns det en risk att samarbetet kan uppfattas som 
ett planlagt och konstlat sådant och att lärarna känner sig tvingade att lägga sin tid på något de 
inte ser vinsten med (Hargreaves, 1998).
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5.5.2 Gymnasieskolan
Lärarnas beskrivning av skolans kultur och dess tidigare erfarenheter av förbättringsarbeten 
ger en god bild av skolans inre liv och arbetsmönster. Bilden som framträder är en skola med 
starka inslag av den spontanistiska kulturen. Genom att omorganisera lärarna i 
ämnesövergripande programlag har försök gjorts att ändra skolans kultur till en kultur som 
mer präglas av samarbete. Programlagen stämmer väl överens med den kultur som av Miles 
och Ekholm (i Blossing 2003) beskrivs som ett system som bärs upp av ansvarsgrupper eller 
arbetslag. Arbetslagskulturen kännetecknas av arbetslag sammansatta av lärare utifrån ett 
ämnesövergripande perspektiv och med stort ansvar vad gäller problemlösning och 
beslutsfattande. Man behöver vara medveten om att denna omorganisation kan undergrävas 
av ett spontanistiskt inslag i kulturen där den rådande normen är att det är legitimt att lärare i 
stor utsträckning gör privata bedömningar av arbetets genomförande. I den spontanistiska 
kulturen är de flesta besluten delegerade till varje enskild lärare. Därav är det av stor 
betydelse att, i första hand, gymnasiets skolledare och lärledare är medvetna om kulturens 
inverkan på skolans förbättringsarbeten.

För att förändra en verksamhet behövs en tydlig koppling mellan skolans belöningssystem 
och skolans normsystem. Lärarna berättar att på gymnasieskolan är eleverna den viktigaste 
källan till respons för lärarna. Lärarna och skolledarna ger inte varandra respons på 
undervisningsarbetet. Här finns ett klart förbättringsutrymme i skolans infrastruktur eftersom 
dagens belöningssystem inte uppmärksammar förbättringar i verksamheten.

I några av gymnasiets programlag har det utvecklats ett samarbete runt elevernas lärande 
vilket gör det möjligt för lärarna att få en bild av hur skolarbetet framträder för eleverna. Ta 
lärdom av dessa erfarenheter och låt också övriga programlag ta del av dessa lärdomar. 
På gymnasieskolan finns inga utarbetade strategier för hur olika ärenden hanteras. Varje 
programlag löser detta på eget sätt. Jag ser fördelar med att programlagen i hög grad är 
självstyrande eftersom besluten då hamnar nära verksamheten, men faran är att programlagen 
utvecklar så olika förhållningssätt att helhetsperspektivet på gymnasieskolan går förlorad och 
att verksamheten upplevs som isolerade öar. Något som lärarna vittnar om att så är fallet idag. 
Det behöver finnas en tydlighet i skolans infrastruktur så att man trots stort eget självstyre 
arbetar mot en gemensam vision som förenar programlagens skilda strävanden. Idag finns inte 
några tydliga rutiner eller struktur för hur de olika programlagen ska stå i kontakt med 
varandra. 

Lärarnas förslag på förbättringsstrategier visar på att skolan har ett gott utvecklingsutrymme 
eftersom strategierna går utanför den rådande kulturens grundvalar och kan användas som 
underlag till planering av det fortsatta förbättringsarbetet.

5.6 Skolans aktörer

5.6.1 Lärare
I flertalet genomförda intervjuer och lärande samtal markerar gymnasiets lärare vikten av att 
grundskolan och gymnasiet är fysiskt skilda åt. De argument som framförs är till största delen 
av psykosocial karaktär, så som att eleverna behöver få en chans till nystart, att det blir tråkigt 
för eleverna att befinna sig i samma miljö under lång tid och liknande. Dessutom ser man 
svårigheter med att dela lokaler med grundskolan. Pedagogisk ser man dock fördelar med en 
F-12 skola för att ”bygga broar” mellan grundskolan och gymnasiet. Jag menar att 
kommunens lärare behöver utveckla och förbättra samarbetet över de traditionella 
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stadiegränserna för att underlätta och kvalitetshöja elevernas lärprocesser. En pedagogisk 
fördel som jag ser är att de yngre eleverna får förebilder att lära från då de kommer att befinna 
sig i samma miljö som äldre elever. Modellärandet är en beprövad pedagogisk metod som 
visat sig ha en stark genomslagskraft. Kan jämföras med hur unga försöker efterlikna sina 
idoler inom musik- och idrottsvärlden. Ett annat sätt är att lärare tillsammans reflekterar över 
det gemensamma uppdraget. Reflektionerna kan ske utifrån lärares erfarenheter, men med ett 
vetenskapligt förhållningssätt. Lärarna kan sträva efter att skapa en gemensam kunskaps- och 
tolkningsbas oberoende av ämnes- eller stadietillhörighet vilket sen kan utgöra grunden för de 
olika verksamheternas planeringar. I dag visar erfarenheter och forskning (Hartman, 1995) att 
det finns traditionella strukturer och värderingar som förhindrar ett samarbete mellan olika 
lärarkategorier. Dessa behöver aktivt arbetas bort i kommunen. 

Det behöver finnas en gemensam strävan mot en utvidgad professionalism (se sidan 17) det 
vill säja samarbetande lärare med god framförhållning i sina verksamhetsplaneringar och med 
gedigna kunskaper i pedagogisk- och skolförbättringsforskning. Idag har kommunens lärare 
kommit olika långt i sin strävan, men alla kan bli ännu bättre på att reflektera och utvärdera 
erfarenheter från verksamheten tillsammans med andra. Genom att dra slutsatser och lärdomar 
som resulterar i att nya åtgärder testas utvecklas verksamheten. Det är också viktigt att lärare 
utveckla ett gemensamt yrkesspråk och att pedagogiska begrepp har samma innebörd för alla 
av lärarna. 

5.6.2 Skolledning
Även skolornas rektorer behöver sträva mot att höja sin professionalitet och bli 
verksamhetsansvariga ledare (se sidan 19) som aktivt och kontinuerligt arbetar med skolans 
förbättring. Skolledningen kan bli bättre på att utnyttja det frirum som decentraliseringen och 
målstyrningen öppnat för. Skolledare behöver utmana sina lärares sätt att se på sitt uppdrag 
och ifrågasätta deras undervisningspraktik. Detta är ansvarsuppgifter som en 
verksamhetsansvarig ledare prioriterar till skillnad från den förste handläggaren som servar 
sin personal och tillgodoser deras önskemål. Förste handläggaren lämnar alla beslut som rör 
undervisningen till lärarna och prioriterar själv skolans administration. Om skolans lärare har 
en avgränsad professionalism och skolans ledning är en förste handläggare råder en harmoni 
på skolan och alla trivs med varandra, men detta sker på bekostnad av skolans 
förbättringsprocesser som upphört helt.

Ett gott ledarskap använder visioner och mål som verktyg och kan prioritera ett 
förbättringsarbete under flera år. En god ledare skapar arenor och mötesplatser för 
pedagogiska samtal och värdegrundsdiskussioner vilket innebär att andra uppgifter ägnas 
mindre uppmärksamhet eller till och med prioriteras bort under en viss tid. 

I den spontanistiska kulturen finns ingen stark ledare men trots att skolan har så starka inslag 
av denna kultur är det flera lärare som i intervjuerna uttrycker en önskan om en starkare 
styrning på skolan. Få lärare uttrycker dock en önskan om att ledningen ska fatta beslut som 
rör undervisningen, det är mer av en administrativ tydlighet som efterfrågas. Här framträder 
ett mönster som väl överensstämmer med den spontanistiska kulturen - lärarna efterfrågar inte 
en pedagogisk ledare utan mer en ”chef” som ser till att det finns rutiner och regler som gör 
att den dagliga verksamheten löper på smidigt och effektivt. Utifrån detta resonemang 
bedömer jag att skolledningen på ett medvetet och aktivt sätt behöver utmana skolans kultur 
genom ett förändrat ledarskap med en tydlig förstärkning på det pedagogiska ledarskapet. 
Trots att här finns en uppenbar risk att flertalet lärare önskar en förste handläggare som 
lämnar alla pedagogiska beslut till lärarna.
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5.6.3 Elever
Eleverna på gymnasieskolan känner sig lyssnade på och upplever att de fått större möjlighet 
till medbestämmande på gymnasiet än i grundskolan men visar också på stora skillnader på 
hur elevinflytande kan ta sig uttryck i de olika programmen. Eleverna önskar ett ännu större 
ansvar och en lämplig åtgärd är att öka elevernas inflytande så att det också innefattar hur 
undervisningen ska organiseras och hur deras kunskaper och färdigheter ska bedömas.

5.7 Skolans utvecklingsorganisation

5.7.1 Gymnasium
Gymnasieskolor har en annan struktur än grundskolor. Det uppstår lätt skolor i skolan på en 
gymnasieskola genom att program blir självstyrande enheter. Det finns också ett mer varierat 
utbud av olika undervisningstraditioner på gymnasiet som konkret tar sig uttryck i skilda 
program. 

Resultatet i denna kartläggning visar på flera likheter med det resultat som framkom i en 
studie av fyra gymnasieskolor i Albatrossprojektet (Arbetslivsinstitutet, 1998:27). Få eller 
inga delsystem bedömdes innehålla drag som underlättar ett utvecklingsarbete. Inom samtliga 
gymnasieskolors program skedde försök att driva olika förbättringsarbeten för att förändra de 
rådande undervisningsrutinerna. Men ingen gymnasieskola uppvisade ett sådant resultat att 
det kunde bedömas genomsyra hela skolan. Samma slutsats drar jag i min undersökning. 
Enskilda lärare utvecklar sin verksamhet men det ger ringa genomslag på skolan som helhet. 
Det råder också en stor okunskap mellan lärarna om de olika programmens verksamheter. I 
intervjuerna uttrycker flera av respondenterna en stor osäkerhet inför uppgiften att skatta hela 
gymnasieskolans kultur eftersom de anser sig ha mycket dåliga kunskaper om skolan som 
helhet. Fler likheter i resultatet är att även gymnasielärarna i Albatrossprojektet vittnade om 
problematiken med att kärnämneslärare undervisar i flera program vilket leder till en splittrad 
tjänstefördelning och en svårighet med att organisera verksamheten runt eleverna. 

5.7.2 Lärgruppsorganisation
Kommunens lärgruppsorganisation har jag tidigare nämnt i min diskussion. Lärgrupperna leds 
av utbildade lärledare som alla genomgått en tiopoängs universitetsutbildning med inriktning 
på lärande och kommunikation. Några av kommunens lärledare har tidigare också genomgått 
en universitetsutbildning i att leda skolutveckling, vilket gör lärledarna kompetenta att ta ett 
större ansvar i skolornas förbättringsarbeten. Ett motiv för lärledarorganisationen är att 
fördela ansvaret för skolans utveckling på fler än skolledarna för att få fart på skolornas 
förbättringsarbeten. Detta kan väcka starka känslor eftersom det enligt tradition är 
skolledningens sak att sköta denna uppgift och lärarnas uppgift är att ta ansvar för eleverna 
och undervisningen. Det gör att lärledarens roll kan bli ifrågasatt eller att lärledarna kan känna 
sig obekväma i sin roll. Jag menar att kommunens skolledare behöver enas om och tydliggöra 
lärledarnas roll för att skapa en effektiv utvecklingsorganisation för skolorna i kommunen. I 
lärgrupper ska lärledare, i samarbete med skolledare, planera och leda lärares lärande. 
Lärledarna ska kontinuerligt i sina lärgrupper föra strukturerade samtal för att skapa 
förutsättningar för en pedagogisk samsyn bland kommunens lärare. Ett arbete som i första 
hand kan ske ute på kommunens olika skolor, men i förlängningen också över de traditionella 
stadiegränserna. Detta arbete kan inte likställas på alla skolor eftersom man kommit olika 
långt i sina utvecklingssträvanden. På gymnasiet uttrycks ett behov av att skapa en gemensam 
syn på den enskilda skolan och därför bör detta arbete prioriteras. Flera av de 
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förbättringsstrategier som nämndes av gymnasiets lärare handlade om att höja lärares 
professionalitet genom pedagogiska diskussioner. Detta förespråkar ett utvecklingsutrymme 
på skolan eftersom strategierna utmanar skolans rådande spontanistiska kultur. Ett gott 
underlag för skolans lärledare att utgå från i den fortsatta planeringen av arbetet.

Eftersom lärarna inte uppfattat några tydliga motiv i arbetet med att forma en F – 12 skola 
behöver skolans utvecklingsorganisation (se sidan 48) arbeta med att förtydliga syfte och mål 
med förbättringsarbetet. Detta förutsätter att kommunens skolledargrupp presenterar en 
gemensam vision för arbetet och att de inriktningsmål (se bilaga 5) som finns aktualiseras. 

Rutiner för skolans kvalitetsarbete kan ses som ett mått på skolans problemlösningsförmåga. 
Vilka rutiner som finns för att upptäcka och åtgärda brister i verksamheten. Detta saknas på 
gymnasiet och uppgiften att ta fram ett sådant verktyg kan hamna hos skolans 
utvecklingsorganisation.

5.8 Förslag på förbättringsstrategier
I ett förbättringsarbetes initieringsfas rekommenderar forskning att skolförbättrare ska 
använda flera olika strategier för ett lyckat utfall. I punktform kommer nu att föreslås ett antal 
olika förbättringsstrategier/åtgärder. De ska ses som ett komplement till min diskussion och är 
något mer konkretiserade. De ska inte tolkas som punkter som ska ”betas av” utan som 
alternativa vägar i skolans fortsatta förbättringsarbete. Strategierna har jag arbetat fram utifrån 
det resultat som framkom i kartläggningen av skolans kultur och utifrån redovisad 
skolforskning. Markering efter respektive strategi markerar om detta kan ske på kommunnivå 
(K) eller på skolnivå (S).

Den mänskliga faktorn

• Låt lärarna vara delaktiga i kommunens förbättringsarbete i form av deltagande i 
referensgrupper och i lärgrupper (K).

• Låt debatten leva. Det behövs ett öppet och ärligt klimat där alla får komma till tals och 
där det är tillåtet att tycka annorlunda. Det lärande samtalet är en lämplig samtalsmodell 
att använda, förslagsvis i kommunens lärgrupper (K). 

• Använd lärarnas förslag på förbättringsstrategier som grund i planeringen av 
förbättringsarbetet (se sidan 40 – 44), (S).

• Ge stöd till de lärare som är intresserade av skolförbättring och låt dem i samarbete med 
skolledningen, leda processen (S).

Skolans roll

• Att i lärgrupper föra strukturerade samtal runt skolans roll i framtiden och reflektera runt 
läraruppdraget, kopplat till ett läroplansarbete (S).

• Satsa på kompetensutveckling och då främst i form av kompetensförnyelse (se sidan 21) 
för att skapa ett behov av att tänka nytt och göra annorlunda. Av tradition brukar skolan 
främst använda sig av kompetensförstärkning som modell för fortbildning, vilket 
innebär att enskilda lärare vidareutbildar sig inom ”sitt” område/ämne. Detta resulterar 
oftast i att lärare blir ännu bättre på något de redan var bra på tidigare. Aktionslärande är 
ett exempel på en kompetensförnyande modell där man tillsammans lär och förbättrar 
från den egna verksamheten (S).
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Skolans organisation

• Avsätt tid, förslagsvis en träff per månad, till gemensamma pedagogiska diskussioner i 
skolans lärgrupper. Diskussionerna kan ske runt pedagogisk litteratur, erfarenheter 
och/eller problemlösningar från den egna verksamheten, reflektioner från gemensamma 
föreläsningar, läroplansdiskussioner och liknande (S).

• Avsätt tid, förslagsvis en gång i veckan, till gemensam planering av programlagens 
dagliga verksamhet och skapa möjligheter för lärarna att auskultera hos varandra (S). 

• Arbeta fram en tydlig organisationsstruktur för samarbete med tyngdpunkt på 
samarbetet i programlagen och i lärgrupperna, men också för samarbete runt ämnen 
(ämneskonferenser). Tid till samarbete behöver finnas tydligt markerad i lärarnas 
tjänstgöringsscheman (S).

• Skolledarna förtydligar sina ansvarsområden så att lärarna vet till vilken skolledare de 
ska vända sig i olika ärenden (S).

• Förtydliga ledarskap och ansvarsområden för både skolledare och lärare i skolans 
förbättringsarbete. Viktigt att alla på skolan känner ett ägandeskap till arbetet och ser sin 
egen roll och ansvarsdel i arbetet (S).

Skolans kultur

• Fortsätta utmana skolans rådande spontanistiska kultur och arbeta vidare med att 
utveckla den samarbetande kulturen i de olika progamlagen (S).

• Definiera och konkretisera programlagens samarbete, exempelvis genom att de olika 
programlagen får redovisa hur de organiserat sitt samarbete. Viktigt att också ta del av 
hur andra tänker runt samarbete genom studiebesök, litteratur, föreläsningar och 
liknande (S).

• Arbeta fram ett belöningssystem som hänger samman med det normsystem som skolan 
vill befrämja. Lärare och elever behöver få positiv feedback när de förbättrar sina 
insatser i verksamheten, exempelvis genom att lärare och elever får tid på gemensamma 
konferenser till att redovisa och berätta om projektarbeten. Stöd från skolledningen till 
lärare och elever som vill genomföra förbättringar i verksamheten är ett annat exempel 
(S).

• Utveckla kommunikationssystemet ytterligare så att lärarna får möjlighet att ta del av 
varandras verksamheter i de olika programmen. Förslagsvis kan detta ske genom att 
programlagsledarna tillsammans med skolledningen har kontinuerliga träffar där man 
delger varandras erfarenheter. Erfarenhetsutbyte kan också ske i lärgrupperna (S).

Skolans aktörer

• Höj lärares och skolledares medvetenhet om utbildningsvetenskaplig forskning genom 
att erbjuda fortbildning och genom att lärledarna med sin utökade kompetens inom 
området medvetet arbetar utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt i kommunens 
lärgrupper (K).

• Skolledning och lärare behöver tillsammans reflektera över sin yrkespraktik, att ge 
varandra feedback och förbättringsalternativ genom exempelvis kollegahandledning (S).

• Samtala om hur man ökar elevernas inflytande vad gäller verksamhetens innehåll och 
upplägg (S).
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Skolans utvecklingsorganisation

• Arbeta fram ett utvärderingsverktyg där skolans personal, elever och föräldrar får 
uttrycka sina åsikter om hur väl skolan når de uppsatta målen (S). 

• Använd lärgruppsorganisationen för att arbeta fram en gemensam vision och tydliga mål 
för gymnasieskolan (S).

• Använd strukturerade samtalsmodeller som introduceras och implementeras av 
utbildade lärledare, där bland annat motivet med kommunens förbättringsarbete 
tydliggörs (K).

• Lärledarna och skolledarna behöver ges möjlighet att kontinuerligt utöka sina kunskaper 
i skolforskning och i hur man på ett strategiskt och långsiktigt sätt leder skolans 
förbättringsarbete (K).

• Tydliggör lärledarnas uppdrag och de förutsättningar som gäller för uppdraget (K).
• Utöka antalet lärledare (S).

5.9 Avslutningsvis
Lärarna har under många år utvecklat skilda skolkulturer på kommunens olika skolor. Dessa 
planeras nu att föras samman till en F – 12 skola. För att detta ska lyckas behöver lärarna få 
tid och möjlighet att diskutera normer för en god undervisning, hur en professionell lärare kan 
uppträda, vilken elevsyn som kan råda och hur lärare ska se på elevers uppträdande och 
lärande. På många punkter är man överens men på många punkter går åsikterna isär. Tiden 
fram till sammanslagningen behöver ägnas åt att lyfta fram olikheter och skapa ett öppet och 
samarbetande klimat mellan skolorna. Man behöver tid till att träffas för lära mer om och av 
varandra och för att fundera på skolans roll i samhället.

När kommunen nu planerar att bygga en ny skola ser jag möjligheter att skapa goda 
förutsättningar för att förbättra elevernas lärmiljö och utifrån ett helhetsperspektiv reflektera 
runt skolans uppdrag, idag och i framtiden. Kommunens alla pedagoger är idag organiserade i 
lärgrupper som alla leds av utbildade lärledare. Här finns en organisationsstruktur för lärares 
lärande och en organisation som underlättar samarbetet mellan kommunens alla pedagoger 
och ger en möjlighet till att ta ett helhetsperspektiv på elevernas lärande från förskolan upp till 
gymnasiet. 

Jag vill framhålla att de slutsatser och lärdomar jag dragit i detta arbete inte är avhängigt av 
att en ny skola byggs i kommunen. Ur min synvinkel är det nödvändigt att skolans inre arbete 
tar fart och att förbättring sker så att skolan blir en betydelsefull plats för alla elever, oavsett 
en ny skola eller inte.

I min diskussion har jag lyft fram ett antal förbättringsåtgärder. I mitt uppdrag som 
utvecklingspedagog hoppas jag få möjligheten att följa skolans förbättringsarbete de närmaste 
åren för att i framtiden göra en ny kartläggning av skolans utvecklingshistoria och kultur. I 
forskningssyfte vore det intressant att se om skolförbättringsarbetet påverkat skolans kultur 
eller om kulturen påverkat utfallet av förbättringsarbetet. 
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Bilaga 1

Kvalitetssäkringssystemet 
Den lokala skolan behöver ha ett system med vilket den planmässigt samlar in 
information om delar av verksamheten som signalerats ha brister. Efter 
insamlandet sker en sammanställning av informationen. Därefter sker en 
värdering av den information som framkommit innan beslut tas om lämpliga 
åtgärder. Den här verksamheten bör särskilt gälla undervisningsverksamheten, 
där lärare och elever ingår granskande diskussioner om lärarnas undervisnings-
metoder och elevernas lärmiljöer. Det kan vidare vara idé att se till att få respons 
på verksamheten från personer utanför skolhuset, exempelvis föräldrarna.

Kvalitetssäkringssystemet kan sägas handla om skolans problemlösande 
kapacitet, d v s förmågan att inventera nödvändiga behov och krav såväl i som 
utanför organisationen, för att sedan uppfinna lösningar att pröva i 
verksamheten.

Beslutssystem
Beslutssystemet behöver vara utformat så att medlemmarna på olika nivåer i 
skolan upplever att de har reell möjlighet att påverka, samt att beslut är nära 
knutna till de grupper och personer som är ansvariga för att verkställa dem. 
Vidare behöver det finnas överenskommelser om vilka sammanträdesregler som 
ska gälla och till vad t ex personalmöten skall användas.

I beslutssystemet kan man också räkna in att det skall finnas ett ledarskap som 
förmår att ta beslut som prioriterar och planlägger utvecklingsarbetet för fler än 
1-2 år framåt. Skolans ledare behöver kontinuerligt se över 
utvecklingsprocessen och besluta om nödvändig tilldelning av resurser i form av 
ekonomiska medel, men minst lika viktigt i form av tid och personella resurser, 
exempelvis handledning. Ett fungerande beslutssystem förutsätter att det finns 
ett kommunikationssystem på skolan som gör det lätt för medlemmarna att få 
reda på vad som händer och som gör det lätt för lärare och elever att själva 
meddela organisationens olika delar.

Normsystem
De normer som finns på skolan bör vara kopplade till ett belönings- och 
sanktionssystem som uppmuntrar eller uppmärksammar de värden och 
handlingar man på skolan vill arbeta i riktning mot, och som tar avstånd från 
eller markerar gränserna för otillåtna beteenden. Normerna på en skola kan vara 
av både formell och informell karaktär (eller både medvetna och omedvetna om 
man så vill). För att underlätta utvecklingsprocessen kan skolan medvetet arbeta 
med att ta reda på hur normerna ser ut på skolan, ur både ett elev- och 
lärarperspektiv. Det kan ge intressanta upplysningar om avståndet mellan 
skolans intentioner och den faktiska situationen.
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Grupperingssystem och arbetssätt
Organiseringen av arbetet behöver vara av sådant att rikliga tillfällen bjuds till 
en social samvaro där det finns plats för ett kollegialt utbyte av 
undervisningserfarenheter. Den sociala samvaron behöver sträcka sig in över 
arbetets domän för att personalen skall lära känna den organisation de är 
medlemmar i. Den typen av samvaro betyder att lärare och elever behöver 
träffas i olika grupper för att befordra och därifrån fånga upp skilda delar av 
organisationens verksamhet. En gruppering av lärare bör äga rum som sätter 
undervisningen i centrum ur elevernas perspektiv, så att lärarna på allvar har 
möjlighet att få syn på hur undervisning ser ut för den grupp den är skapad för. 
En gruppering behöver också ske så att lärarna har möjlighet att i ett kollegialt 
samtal gripa sig an ett förbättringsarbete, som innebär att man steg för steg, 
tillsammans med eleverna utprövar nya undervisningsstilar.

I organiseringen av arbetssätt ingår också att organisationen tillskapar roller 
vilka skolmedlemmarna kan ingå för att kunna verkställa de kompetenser de 
besitter, men också för att få en möjlighet att växa i kompetens (Blossing, 1998 
s. 16-17).
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Bilaga 2
Initieringsfasen

PROJEKT
Olika 
typer Studie- Material/ Problem- Lägesbe- Ledarens Lärarens Elevens 

  av samtal besök forskning inventering dömning roll roll roll
1998 -1999         
 X   X  X 1  
OP         
         
1999-2000         
 X   X  X 1
EC         

2002         
 X X  X  X 2
TOP         
         
1999-2000         
 X X  X  X 1  
Teknik         
1999-2000         
 X   X  X 1  
Bygg         
         
2000-2001         
 X   X  X 1  
HR         
1999-2000         
Komvux/ X   X  X NÅGRA X
Uppdrags-        
utbildning         
2000-2003         
 X X X X  X ALLA  
Program-         
arbetslag         

2004         
 X  X X  X ALLA  
Gymnasie-         
reform         
1999-2001         
 X X X X  X 60% X
ITiS         
         

2001         
         
Blockläsning         
         

1981         
       1 X
UF         

2005         
 X X  X   4  X
Balchick-         
projektet         
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Bilaga 3

Skolkulturer Skolans laddning

A. Skolan utmärks av en stark ledning. Ledningen klargör målen och följer upp
arbetet. Det finns klara regler för personalens arbete. Ledningen gör tydligt 
vilka förväntningar de har på lärarna. Undevisningen är lärarstyrd och utförs efter
tydliga rutiner. Skolan utmärks av ’ordning och reda’. Kunskapsområdena är 
väldefinerade och man når goda resultat med eleverna. Målen för skolans 
utveckling är klara och för att veta hur väl skolan svara upp mot dem görs 
mätningar. 

B. Skolan bärs upp av de enskilda lärarnas arbete. Lärarnas undervisningsämnen
 bestämmer tidsplanering och tjänstgöringsscheman. Undervisningsarbetet förväntas
utföras så att läraren diagnostiserar sina elever, svara för en individanpassad 
utlärning och noggrant följer upp att vidtagna åtgärder fått avsedd verkan. Eleverna
lär in det individuella stoffet och känner att de är av betydelse för sina lärare. 
Ledningen stödjer och uppmuntrar enskilda lärares utvecklingsinitiativ.

C. Den här skolan byggs upp av lagarbete eller ansvarsgrupper. Målen är förhållandevis
klara och verksamheten består av samverkan mellan ett antal sinsemellan oberoende
enheter. Problemlösning, kommunikation och beslutsfattande i samverkan mellan
grupperna är viktiga inslag. Problem på skolan är en gemensam angelägenhet och
såväl personal som elever blandas in i försöken att lösa dem. Undervisningen är till
stora delar elevaktiv; ett undersökande och problemlösande arbetssätt förordas.
Åldersblandade grupper är ett naturligt inslag. På skolan utförs regelbundna
 utvärderingar eller lägesbedömningar av skolans kvalitet och utvecklingsprocess.

D. Skolan består av ett antal grupper som har olika intressen i och syfte med 
undervisningen. Grupperna förhandlar, kämpar och gör överenskommelser 
sinsemellan om maktutrymmet på skolan. Ledningen förhandlar med grupperna och 
bildar koalitioner och fraktioner från tid till annan. När det gäller skolans utvecklings-
arbete är utgångspunkten att människor är olika och således har olika mål. Kampen
mellan olika åsikter är en livfull och realistisk del av elevernas lärande. Konflikter
på grund av intressemotsättningar blir på det sättet ett naturligt och produktivt
inslag på skolan.

E. Nästan alla skolans uppgifter är decentraliserade till den enskilde läraren. Läraren
har stor frihet att handla efter egna bedömningar och slutsatser. Ledningen styr genom
att engagera sig i de dagliga problem och initiativ som dyker upp på skolan. På skolan
förekommer skiftande sätt att ordna undervisningen på, beroende på den enskilde 
lärarens intresse för olika arbetssätt. När det gäller skolans utvecklingsarbete sätter
man stor tillit till att var och en sköter det utifrån sin plats i organisationen. Läraren
har stor frihet att utveckla det egna lärararbetet. 

Summa: 100 poäng
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Bilaga 4

Frågeguide för lärare 
Hur arbetar man på er skola med att upptäcka och rätta till brister?
Hur upplever du att du kan vara med och påverka?
Var fattas beslut?
Vilka påverkansmöjligheter upplever du att du har som lärare?
Hur arbetar ledningen?
Hur fungerar kommunikationen på er skola? Vilka vägar finns om information behöver att nå 
ut eller tas emot?
Hur får man som lärare reda på om man gjort något bra eller det finns saker man behöver 
förbättra?
Vilka belöningar får man som lärare?
Blir man lyssna till?
Finns det tydliga mål för verksamheten och uppmuntras i så fall dessa?
Finns det tydliga gränser och normer på skolan för vad som är rätt och fel?
I vilka grupper sker samarbete mellan lärare?
I vilka grupper sker samarbete mellan lärare och skolledning?
Vad samarbetar man om?

Var tror du att vi kommer att befinna oss år 2008 då den nya skolan är tänkt att vara klar?
Var önskar du att vi befinner oss?
Vilka faktorer tror du är de viktigaste för att ta oss dit?

62



Bilaga 5

Inriktningsmål för kommunens bildningscentrum

• Verksamheten i skolan skall vara F-12, samt vuxenutbildning, lärcentrum och 
särskola.

• Utformningen av lärmiljön ska ses i ett behovsperspektiv av år 2015.

• Lärmiljön ska bidra till en bättre arbetsmiljö och höja dess attraktionsförmåga.

• Lärmiljön ska stödja läroplanens intentioner, underlätta verksamhetens mål och syfte 
samt utmana utveckling.

• Lärmiljön ska vara anpassad till varje åldersgrupps förutsättningar och behov.

• Lärmiljön ska ge förutsättningar för organisatoriska förbättringar.

• Lärmiljön ska betraktas som en samlad resurs för samtliga verksamheter för att kunna 
nå hög resurseffektivitet och ökad mångfald.

• Miljön ska vara öppen, positiv, relationsskapande och stimulera kreativitet och 
lärande.

• Biblioteket ska vara en integrerad del av skolans totala lärmiljö.

• Naturliga mötesplatser, pausytor och kaféer som inbjuder till lust att lära ska finnas. 
Även miljöer för ro och eftertanke blir allt viktigare.

• Mångfalden av lokalfunktioner måste öka och lösningar sökas för en flexibel 
resursanvändning utifrån den enskilde elevens behov och förutsättningar.

• Informations och kommunikationsteknik ska användas som ett verktyg för lärande.
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