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Sammanfattning
Denna uppsats är en studie av fyra grundskolors kulturer som år 2008 ska sammanföras i en 
gemensam, nybyggd F-12 skola med en gemensam syn på elevers lärande. Att kartlägga en 
skolas kultur är ett viktigt steg i ett förbättringsarbete. Detta för att få syn på vilka 
utvecklingsmöjligheter en skola har och vilken utvecklingskapacitet som respektive skola 
behöver bygga upp. Kartläggning kommer att ingå i ett diskussions- och strategimaterial för 
arbetet med att forma den nya F - 12 skolan. Parallellt med denna studie görs en likadan 
kartläggning av gymnasieskolans kultur.

Undersökningen genomfördes med hjälp av lärande samtal och intervjuer där större delen av 
grundskolans, lärare, skolledare och elevrådets representanter deltog.

Resultat visar på att kulturen och infrastrukturen på de fyra grundskolorna är olika och att de 
olika delsystemen i infrastrukturen inte är utvecklingsbefrämjande i alla delar. Resultatet visar 
också på att många lärare upplever att de inte känt sig delaktiga i processen att forma den nya 
skolan. I intervjuerna kommer det fram förslag på förbättringsfaktorer från lärarna som 
behövs för att det fortsatta arbetet ska lyckas bättre.

Sökord: kartläggning, skolkultur, infrastruktur, skolförbättring, framgångsfaktorer

Abstract
The aim of this study is to survey four school cultures of the nine-year compulsory school [for 
children aged 7-16]. These four schools will be bringed together 2008, in a new school 
including grades from pre-school to upper secondary school, with a common view of students 
learning. To diagnose the school culture is an important step in school improvement. This 
study will be a part of a discussion- and strategy material in a process to form the new school. 
A similar study is done on the school culture of an upper secondary school. 

The study was done by “learning dialogue” and interviews. The majority of the teachers, 
headmasters and pupils council are included in the researches. The results from this study 
shows that the school culture and the infrastructure on the four schools are different and the 
systems of the infrastructure do not promote school improvement in all parts. The result from 
these researches also shows that teachers do not experience that they are involved in this 
school improvement process to build a new school and it also shows strategies for 
improvement of the continuing project.
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1. Inledning
I Småstads kommun projekteras en ny skola. Denna skola kommer att omfatta förskoleklass 
till sista året på gymnasiet. Skolan beräknas vara klar hösten 2008. Anledningarna till att 
denna satsning görs i kommunen är många och kan ses ur olika perspektiv; det sjunkande 
barnantalet, ekonomi, kostsamma och icke ändamålsenliga lokaler, pedagogiska skäl. Listan 
kan göras lång och olika anledningar lyfts fram av olika personer beroende på vilken roll man 
har i kommunen; politiker, tjänsteman, elev, pedagog, förälder. Politikerna menar att 
kommunen gör den största satsningen för barn och unga som någonsin gjorts och därför är det 
viktigt att bygga en skola med framtiden för ögonen. En fråga som ställts är hur samhället 
kommer att gestalta sig om 40 till 50 år och hur en skola byggs som kan vara funktionell 
under hela denna tid. Men det räcker inte att bara bygga en skola – en fysisk byggnad – som 
kan stå sig under en sådan lång tidsperiod. Det behöver också planeras för en innehållslig 
struktur som klarar snabba förändringar och som kan möta framtiden hur den än gestaltar sig. 
Denna inre process är ett arbete som startats upp under våren 2005 genom att kommunen 
beslutat sig för att satsa på en infrastruktur för lärande. Kommunens utvecklingspedagoger har 
genom Karlstads universitet utbildat 28 lärledare i lärteorier och kommunikation, 10 poäng. 
Dessa lärledare ansvarar i sin tur för en varsin lärgrupp. Alla pedagoger i kommunen är 
delaktiga i en lärgrupp. Tanken är att lärledarna tillsammans med utvecklingspedagogerna ska 
vara en motor i kommunens förbättringsarbete. Ett viktig steg i ett förbättringsarbete är att 
göra en lägesbedömning av vilken kultur som råder på den enskilda skolan. Därför görs denna 
studie vars syfte är att kartlägga de kulturer som råder på fyra av kommunens grundskolor.

1.1 Syfte

Syftet med undersökningen är att kartlägga fyra grundskolor med avseende på deras förmåga 
till att förändra sin syn på kunskap och lärande i ett elevperspektiv. Kartläggningen utgår från 
en kulturanalys av skolans verksamhet. Syftet är vidare att genom kartläggningen skapa ett 
underlag för ett förbättringsarbete i Småstads kommun.

1.2 Bakgrund

Samhällets och arbetslivets omvandling ställer nya krav på både kunskaper och färdigheter. 
Denna omvandling har på ett genomgripande sätt förändrat förutsättningarna för en skolas 
ledningsarbete. Kompetens för att arbeta med utveckling är betydligt viktigare i dag. 

Blossing (2003) menar att kraven på skolledare och lärare att på egen hand förbättra 
verksamheten är betydande och han hävdar att rektor inte kan klara av det pedagogiska 
ledarskapet på egen hand. Skolors arbetsorganisation behöver omstruktureras så att den 
traditionella arbetssättet där varje enskild lärares självbestämmer om undervisningen, ersätts 
av ett arbetssätt grundat på kollektiva rådslag. Lärarna behöver vidga synen på sin 
yrkesuppgift så de inte bara organiserar elevers lärande utan även lärares lärande. Blossing 
menar att en arbetsorganisation som präglas av en professionell samarbetande kultur har 
större möjligheter till ett långsiktigt förbättringsarbete än en skola med en särbokultur. På en 
sådan skola uppkommer svårigheter eftersom man inte har tillåtits tala om samspelet mellan 
individ, grupp och organisation och hur lärande går till. 
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I särbokulturen är ogenomskådbarheten en dygd. När förhållanden är ogenomskådbara 
blir de komplicerade, svåra och motsägelsefulla. Alla har inte förmånen att ha tillgång 
till en arbetsorganisation som präglas av professionella relationer till varandra och 
skapa nätverk. Här kan samtal formas som skådar igenom – och här kan lärande samtal 
komma till stånd. (Blossing, 2003 s. 151)

1.2.1 Samhällsförändringar
Hargreaves (1998) hävdar att dagens lärare står mitt i ett stort förändringsparadigm mellan det 
modernistiska samhället och det postmoderna samhället. Där det postmoderna samhället 
kännetecknas av ett allt högre förändringstempo, komprimering av tid och rum, kulturell 
mångfald, teknologisk komplexitet, nationell ovisshet och vetenskaplig osäkerhet. Mot detta 
står det modernistiska ogenomträngliga och föga flexibla skolsystemet. Trots att skolan ibland 
försöker anpassa sig gör den det med en tungrodd och ohanterlig administrativ apparat.

Men för att inte måla allt för svart, menar Hargreaves (1998) att det är i motsättningarna som 
lärare och skolledare behöver lära sig att hitta utmaningar och möjligheter till att vara 
delaktiga i förändringsprocessen. Det behövs en förståelse för att dessa processer är 
systemiska alltså att saker och ting hänger samman. Det behöver undersökas hur de olika 
delarna är relaterade till varandra inom en helhet. Förändringarna i dagens skola utgör en stor 
väv, som det gäller att undersöka, enligt Hargreaves. Det finns en stor önskan hos lärarna att 
förändra sig. 

Data från innovativa skolor tyder emellertid på att många försök att sudda ut 
traditionella former av ”balkanisering” helt enkelt leder till att de uppstår i andra 
former. Många sådana skolor försöker rädda gemensamma visioner och värderingar 
genom innovativa läroplaner […] Jag menar att sådana reformprogram, trots sitt 
radikala innehåll, ofta bara ersätter en modernistisk målsättning med en annan. 
Balkaniseringen följer inte längre ämnesgränser utan går mellan förtrupp och eftertrupp, 
mellan ’insiders’ och ’outsiders’ eller mellan äldre och yngre. (Hargreaves 1998 s.35)

För att undvika att denna balkanisering, som innebär att enheter isolerar sig från varandra, 
uppstår med alla sina problem behöver man hitta andra organisationsmönster och 
samarbetsformer. Dessa behöver vara mer flexibla till sin natur och de får inte tvinga in 
medlemmarna på en skola i konstgjord gemensam samstämmighet.

Hargreaves hävdar att modernitetens uttryck som standardisering och centralisering, kan vara 
på tillbakagång. Men vissa djupgående strukturer är inte så lätta att avlägsna. De kan lätt 
ändra form och ta sig uttryck i postmoderna fasader. Men helt klart så håller någonting på att 
ske och de postmoderna kraven på större flexibilitet och snabbare förändringstakt har 
frammanat två reaktionssätt inom skolan.

Det ena syns tydligast på högstadie- och gymnasieskolor där man plockar fram 
”modernitetens vacklande byggnadsverk” genom att försvara institutionsgränserna, framhäva 
de traditionella skolämnena, de standardiserade undervisningsstrategierna och proven. Men 
dessa rigida metoder är i den komplexa och mångsidiga värld som kännetecknar den 
postmoderna dömda att misslyckas, hävdar Hargreaves. 

Det andra reaktionssättet framträder mer i grundskolans tidigare år, där flexibilitet redan 
finns. Här har lärarna istället gått samman i familjära, små kollektiv där man försöker 
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förverkliga gemensamma visioner om en bättre skola. Dessa kollektiv kommer också att vara 
dåligt rustade för att fungera i en föränderlig värld.
 

Det adekvata och mest effektiva reaktionssättet gentemot den postmoderna världens 
komplexa utmaningar är antagligen varken att förstärka modernitetens byråkratiska 
praxis eller att dra sig tillbaka till beskyddande kollektiv av mer förmodern art.

(Hargreaves 1998 s 50)

1.2.2 Ett historiskt perspektiv på förändring
Enligt Fullan (1991) så är forskningen om utbildningsförändring en ung vetenskap, som 
endast sträcker sig ungefär ett halvt sekel tillbaka i tiden. Blossing (2003) beskriver denna 
utveckling utifrån Fullan (1991):

Under 60-talet arbetade skolorna med förbättringsprogram. Ju fler program skolorna tog på 
sig, desto bättre. Under 70-talet så fokuserade de istället på implementeringen, alltså om 
förbättringsprogrammen verkligen infördes och kom att fungera. Frågor om hur ett 
förbättringsprogram letar sig in i och tar sig fram genom en skola lyfts. Även vikten av hur 
skolan fungerar som ett socialt system, med skolkulturer fick betydelse under den här 
perioden. (Sarason, 1971 i Blossing, 2003). Under nästa period, mellan 1978 och 1982, så fick 
man någorlunda klart för sig hur förändringsprocesserna i en skola fungerade. Man trodde sig 
kunna skapa en skolförbättring genom kurser eller program. När inte heller detta räckte för att 
skapa djupa och varaktiga förändringar i skolan hävdade forskningen att det krävdes mer 
genomgripande reformer. Fullan (1991) identifierar två reformsträvanden under tiden 1983-
1990. Den ena typen av reformsträvanden kallar han för intensification (sv: intensifiering, 
Blossing 2003). Den står för en skärpning av undervisningens vad- och hur-frågor. Den andra 
typen kallar han för restructering (sv: omstrukturering, Blossing 2003). Denna reform innebär 
att lärares undervisande och beslutsfattande uppgifter behöver utökas, ett större samarbete 
mellan lärare och ett visionsbygge inom skolans organisation behöver ske. Dessa 
reformsträvanden syftar till genomgripande förändringar av hela skolan både utifrån ett ”top-
down-perspektiv” och tvärtom. Trots att båda dessa reformer syftar till att omstrukturera 
skolan så är de, enligt Fullan, varandras motsatser. Intensifieringsreformerna fokuserar på 
intresset kring skolans resultat och den forskningen brukar benämnas school effectiveness 
(sv: skoleffektivitetsforskning, Blossing, 2003). Omstruktureringsreformerna kom i stället att 
intressera sig för arbetsprocesserna mellan de vuxna i skolan och hur de främjade eller 
motverkade förbättringsplanerna. Forskning kring detta kallas school improvement (sv: 
skolförbättring, Blossing, (2003)

Hopkins (2001) tar det bästa från forskningen om effektiva skolor och forskningen runt 
skolförbättring och skapar ett ramverk som han kallar authentic school improvement 
strategies. Detta ramverk utgörs av följande tankar:

• Ett ökat fokus på elevernas resultat inte bara ett ökat fokus på förbättring som 
tidigare utan också om förändringen är kraftfull nog att påverka elevens resultat

• Fokuset på skolans kompetensnivå utökas till att även omfatta lärarens 
kompetensnivå. Förutom att man fokuserar på läroplanens mål så fokuserar 
man också på de mål som är satta för den enskilde eleven.

• Det krävs att man bygger en infrastruktur för att möjliggöra en kunskapsbas 
som bygger på goda exempel och forskning. Detta innebär att man bygger 
interna samarbetsstrukturer för att undersöka den egna praktiken samt externa 
strategier för spridning och nätverksbyggande.
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• En ökad medvetenhet om vikten av kompetensutveckling krävs. Här krävs 
också ändrades strategier så att man utövar både press och stöd samt externa 
förändringsagenter.

• En blandning av kvalitativa och kvantitativa mätningar av kvaliteten, resultat 
och brister i verksamheten. Detta inkluderar även granskningen av och 
resultaten från befintliga klassrums- och skolprocesser. Detta i jämförelse med 
önskvärda resultat/mål . (Hopkins 2001, s.70, min översättning)

Fullan (2001) menar att det skett mycket under det förra seklets sista årtionde inom 
skolförbättringsforskningen. Bland annat har utvecklingen inom den kognitiva forskningen 
betytt mycket för den pedagogik som benämns konstruktivism. För att få en helhet i de 
fragmenterade krav som ställs på oss från alla håll är det är viktigt att få syn på alla delar, se 
sammanhangen. Man behöver hitta lösningar på den problematik som man brottas med, att 
kunna genomföra stora förändringar men ändå låta dessa ta sin utgångspunkt i individen. För 
att klara detta måste man förstå och se förändring i både det stora och det lilla perspektivet. 
Genom att fundera över hur individen uppfattar förändring, hur människor reagerar i samband 
med förändringsprocesser och hur man kombinerar den kunskapen med kunskapen om vilka 
faktorer som påverkar förbättringsprocessen i ett större sammanhang, såsom myndigheter, 
lärarfack, skolsystem och kommuner, skaffar man sig den förståelse som ligger till grund för 
möjligheten att bättre lyckas med ett förbättringsarbete.

Fullan menar att det är svårt att väva samman dessa delar men han anser att det äntligen finns 
en meningsfull utvecklingsstrategi som ger resultat. Att människor inte fått vara delaktiga i 
förbättringsprocesser i någon större utsträckning kan bero på att man i det moderna samhället 
upplevt demokratiseringsprocesser som något abstrakt eller t o m något som man tagit för 
givet. Han hävdar att alla som omfattas av förändringen måste utveckla en 
utvecklingskapacitet för att ha förmågan att arbeta med dessa processer. Han hävdar också att 
utveckling tar tid – lång tid, ända upp till 8 till10 år. Trots att det läggs så pass mycket tid kan 
ett helt utvecklingsarbete gå förlorat om det endast hänger på några få personer och dessa 
försvinner ur organisationen.  Han menar att vi många gånger struntar i själva processen och 
bara stressar fram som en bulldozer. Ett sådant handlingssätt ger sällan några varaktiga 
förändringsresultat. 

1.2.3 Förbättringsarbetet
Blossing (2003) finner, i sin egen undersökning av fem skolor, att utåt sett kan skolorna verka 
effektiva och ha självförnyande förmåga, men i själva verket gör de det de alltid har gjort fast 
bättre. Skolförbättring innebär att man förändrar sitt eget lärarskap tillsammans och med hjälp 
av andra lärare.

Detta ser också Evans (1996) och menar att förändring är utveckling och tillväxt men ofta gör 
vi saker som vi redan kan, bättre istället för att tänka om och tänka nytt. Vi har kommit till en 
gräns där allt går snabbare och är effektivare, men det är inte det som är förändring. Vi måste 
tänka nytt. Människan och kulturen är i grunden konservativ och förändringar utmanar 
människors tankar om sin egen kompetens, skapar förvirring, känsla av förlust och orsakar 
konflikter. För att få till stånd en reell utveckling behövs bra förbättringsstrategier, att 
människor känner att de har god kompetens, att de förstår sammanhangen, att de känner sig 
delaktiga och engagerade i förbättringsprocessen och att man kan hantera de konflikter som 
dyker upp.
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Evans hävdar att en förändring/utveckling behöver vara önskad och möjlig att genomföra. 
Han menar att skolkulturer behöver tinas upp genom att öka rädslan för att vara kvar i det 
gamla, göra förändringen meningsfull för de inblandade, utveckla nya kompetenser och nytt 
tänkande, minska betydelsen av nuvarande normer och strukturer och bygga upp ett brett stöd 
för det nya.

För att kunna genomföra en förändring behöver en skola värdera sin förändringskapacitet 
genom att undersöka och analysera sex skolspecifika områden: 

• Occupational framework (yrkesstruktur): Yrkesstruktur och dess påverkan på skolan, 
lärarnas normer, deras sociala status och gällande syn.

• Politics (politik): Trovärdighet, konsensus, självständighet, förmåga att hålla sig ajour, 
stödjande avnämare (väljare)

• History (historia): Skolans tidigare erfarenheter av förändringsarbete
• Stress (stress): Kravnivån kontra organisationens styrka
• Finances (ekonomi): Skolans ekonomiska möjlighet att genomföra den tänkta 

förändringen.
• Culture (kultur): Stödet från den dolda skolkoden och dolda antaganden.

 (Evans 1996 s.120, min översättning)

1.2.4 Skolförbättringens olika faser
Flera forskare (Fullan2001; Blossing, 2003; Hameyer m.fl., 1995) framhåller att ett 
förbättringsarbete är en process. För att levandehålla ett förbättringsarbete och inte tillåta det 
återgå till det gamla behövs det tid. Men det räcker inte bara med tid. Det behövs också 
kunskap om hur ett sådant arbete går till för att nå ett lyckat resultat. Ett framgångsrikt 
förbättringsarbete som kommer att genomsyra verksamheten kan grovt sätt beskrivas förlöpa 
genom fyra faser. De är initieringsfasen, implementeringsfasen och instiutionaliseringsfasen 
samt spridningsfasen 

I initieringsfasen, som sträcker sig från ett halvt år till två år, ges möjlighet för lärare att förstå 
det nya som snart ska sättas igång. Fullan (2001), Blossing (2003), Hameyer mfl (1995) 
menar att om initieringen ska bli lyckad finns det ett flertal faktorer som påverkar. 
Exempelvis kvaliteten på projektet, tillgång till information, stöd från skolledningen samt att 
man satsar på många strategier såsom lägesbedömning, probleminventering, skolideologiska 
samtal, studiebesök, konsulter och olika små projekt.

För att lyckas behövs en aktiv initiering och stor delaktighet. Förändringen behöver ske i både 
beteende och tro. Förändringsarbete är något som sker i samarbete mellan många olika 
grupper och vid olika tidpunkter. Hur alla gruppers arbete sammanfaller och arbetar i en viss 
riktning ligger till grund för om man lyckas eller inte med förändringsarbete. 

I implementeringsfasen sker ett fortsatt prövande. Material och läromedel för det nya finns 
tillgängligt. Ledningen är ansvarig för hur processen fortlöper. Detta är en energislukande fas 
och det mest kritiska skedet. Man kan räkna med att implementeringen kan ta från ett till ett 
och ett halvt år. Motståndarna kommer att förorda en tillbakagång till den tidigare 
arbetsrutinen. Nu är det viktigt att det finns någon/några på skolan som kan vara målhävdare 
och visa på riktningen, men det behövs också visionärer, uppfinnare, tidiga tillämpare, 
pådrivare, kvarhållare och granskare för att komma till skott med det praktiska utprovandet 
och för att få en riktning på arbetet. (Blossing 2003).  I implementeringsfasen är det viktigt att 
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se förhållandet mellan initieringen och implementeringen. En fråga att ställa sig är: Vilka 
saker skulle ha förändrats om ett projekt till fullo vore implementerat? Bra förändring är hårt 
arbete och här finns inga genvägar, menar Fullan (2001).

Institutionaliseringsfasen handlar om att få det nya att fungera rutinmässigt.(Blossing 2003) 
Kanske har man haft ett ekonomiskt stöd fram till nu och sedan ska projektet leva av sig 
självt. Detta ställer stora krav på alla inblandade att lösa. I den här fasen är skolans 
infrastruktur viktig. Exempel på en god infrastruktur är en positiv skolkultur och en stabil 
organisation (Fullan 2001).

Samtidigt med dessa tre skeden så försiggår spridningsfasen. De framgångsrika delarna sprids 
till andra skolor och därigenom får skolan öva sig på att sammanställa vad det är man 
egentligen håller på med och att det blir begripligt för andra. 

Det är viktigt att förstå att ingen av dessa faser uppträder i en linjär process utan att de hela 
tiden går in i varandra och verkar tillsammans. Det kan ta från 5 till 8 år innan ett projekt är 
institutionaliserat (Blossing 2003).

Fullan (2001) lyfter tre fundamentala misstag som kan göras i en förändringsprocess. För det 
första att processen förenklas. För det andra att inte tillräckligt med tid avsätts till 
implementeringen. Ska man lyckas är 25 procent rätta idéer och 75 procent att upprätthålla 
processen. Och för det tredje tro att genomförandet av en idé enbart är av teknisk art. Det 
omfattas även av passion och engagemang.

Figur 1. Fasernas förhållande till varandra (Blossing 2006 www.blossing.se)

1.2.5 Utvecklingskapacitet
Fullan (2001) menar att alla som omfattas av en förbättringsprocess behöver bygga en 
utvecklingskapacitet för att ha förmågan att arbeta med dessa processer. 

Björn m.fl. (2002) håller med och menar att först och främst fordras en bred delaktighet i 
utvecklingsarbetet bland de berörda. Detta har visat sig leda till en positiv utveckling av den 
egna kompetensen på olika sätt, inte minst av det som forskarna kallar utvecklingskompetens. 

11



Dalin (1993) anser också att det krävs kunskap hos både skolledare och lärare för att bedriva 
skolförbättring. Skolans personal och ledning har oftare fokuserat på problemen än på 
möjligheterna. Skolan behöver arbeta med att bygga upp en utvecklingskapacitet genom att 
föra samtal om bland annat uppdraget för att lyckas med att förändra skolkulturen och 
förbättra skolan. Men det krävs att ”skolan” är redo för detta förbättringsarbete.  Dalin menar 
att förbättringsprocessen kommer att te sig olika beroende på i vilken utvecklingscykel en 
skola befinner sig. Sålunda kan skolor delas in i tre kategorier enligt Dalin:

• Fragmentariserade  skolor (eng: Loosely coupled schools).
• Skolor som har genomfört lyckade projekt inom skolan (eng: Project schools).
• Professionella skolor som har en gemensam vision, ideologi och gemensamma 

värden. Dessa är vana att arbeta med förändringar i en lärande organisation (eng: 
Tightley coupled schools) (Dalin 1993, s.15, min översättning).

En fragmentariserad skola kräver ett annat ledarskap och en annan förbättringsprocess än en 
professionell skola.

Evans (1996) anser att om man ska kunna genomföra en förändring så behöver en skola 
värdera sin förändringskapacitet genom att undersöka och analysera sex skolspecifika 
områden, organisationsstruktur, värdegrund, historia, stress, ekonomi och kultur. Evans 
hävdar också vikten av att skolan idag måste få nya möjligheter till karriärtjänster, lämpliga 
erkännanden och belöningar till lärare under alla stadier av deras karriär och hitta nya vägar 
för lärare att utveckla sin professionalitet och personlighet. En del lärare har stagnerat och ser 
inte längre undervisningen som en utmaning. Belöningar och erkännanden uppkommer 
alltmer sällan. Den här delen av lärarkåren är en utmaning att ”tina upp”.
.

1.2.6 Grupprocesser
Det blir allt vanligare på arbetsplatser att ta tillvara människors olika kompetenser. Detta görs 
bäst i arbetslag eller team. Men det är inte alltid att arbetslaget fungerar som det ska. Starka 
krafter eller grupprocesser som kan relateras till våra tidigare upplevelser, kan äventyra ett 
bra och kreativt arbete, skriver Granström (2000).

En grupp kan arbeta med en arbetsuppgift och verkligen vara en arbetsgrupp som har fokus 
på en given arbetsuppgift. Men en grupp kan också se ut att arbeta men inte alls ha den givna 
arbetsuppgiften i fokus utan egentligen styra arbetet åt ett helt annat håll. En sådan grupp 
kallar Bion (i Granström 2000) för en grundantagandegrupp. Detta grupptillstånd kan styra 
en grupps arbete åt fyra olika håll:

1. Beroende: gruppen skaffar sig säkerhet från en annan individ
2. Flykt: gruppen undflyr krav från någon eller någonting.
3. Kamp: gruppen attackerar någon eller någonting.
4. Parbildning: gruppen reproducerar sig själv.

Flera orsaker finns för att grupper låter sig domineras av icke arbetande inslag. Grupper som 
lever under starkt hot eller press riskerar att hamna där. Oklarheter i ledningsstruktur och 
organisation har en pådrivande effekt liksom arbetsuppgifter som hotar sammanhållningen 
och arbetsron i den egna gruppen. Granström menar att om vi inte är medvetna om dessa 
krafter eller processer så blir vi lätt offer för dem. Vi skyller gärna på enskilda individer om 
något går snett men det handlar inte om det. Den enskilda arbetsplatsens historia, struktur och 
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ansvarsfördelning påverkar i hög grad individernas och gruppernas arbete. Det är emellertid 
omöjligt eller inte ens önskvärt att befria grupper helt från sådana processer. De är en del av 
livet och tjänar i många fall som en hjälp eller ett stöd för gruppen att orka med sina uppgifter 
om inte gruppen alltför länge och alltför ofta ägnar sig åt annat än arbete.

1.2.7 Ledarskap
Rektor har ett komplext och tungt arbete. Allteftersom skolan rör sig mot en mer självstyrande 
organisation så verkar det som om rektor har det värsta från två världar. Den ”gamla” världen 
finns kvar med sina förväntningar av att rektor ska sköta skolan på ett smidigt sätt och stå upp 
mot allas krav men den nya världen pockar också på och kräver att resultaten ständigt ska 
förbättras och att rektor ska visa att han kan leda skolan mot en lärande organisation (Fullan, 
2001)

Det finns också en rädsla bland skolledningen att ”sticka ut” och bryta en tradition genom att 
erbjuda sin utvecklingskompetens till kollegor. De psykologiska hindren för att erkänna 
skolledare och kollegor som experter är starka, inte minst i skolan (Björn m.fl., 2002). 

Evans (1996) anser att tillförlitlighet/äkthet är den viktigaste egenskapen för en skolledare. De 
stora förändringarna uppkommer från ett målinriktat ledarskap och genom detta skapas en 
gemensam syn på kärnan i uppdraget och i alla lägen fatta beslut utifrån detta gemensamma 
fundament. Målinriktat ledarskap skapar anhängare och i och med att fler och fler förstår vart 
verksamheten är på väg så föds förändringar. En ledare behöver betona det positiva, lämna det 
gamla bakom sig genom att när man inför en ny uppgift inte glömma att ta bort en gammal, 
samt vara flexibel i sin tidsplanering. En ledare kan inte begära av andra att förändra sig om 
han/hon inte förändrar sig själv först. En ledare måste kunna utmana principlöst motstånd 
”unprincipled resistance” som bryter mot gruppens värdegrund/värderingar. Skolan måste 
belöna nytänkande och undvika att bestraffa misslyckanden. 

Block (1988) trycker på att det är viktigt att ledaren hela tiden gör kloka och taktiska val. Det 
finns två vägar att välja på. Endera så kan man gå den byråkratiska, the bureaucracy path 
eller så kan man välja entreprenörsvägen, the entrepreneurial path . Den senare vägen, menar 
Block, är att välja taktiskt och klokt på ett positivt sätt. Han menar att vi står inför olika val 
beroende på vilken väg vi väljer att gå. Vi väljer mellan bevarande eller storhet, mellan 
försiktighet eller mod och mellan beroende eller självständighet. Inte bara som ledare ska man 
göra dessa val utan också vara medveten om att det finns medarbetare som har svårt att lämna 
“the bureaucracy path”. För har en person växt upp i ett klimat som är byråkratiskt, så 
anpassar han sig därefter och lär sig vara manipulativ, egoistisk, kalkylerande, försiktig med 
sanningen och se uppåt i hierarkin för att lyckas. Man ska kunna spela spelet. Men här frågar 
sig Block varför vi ska bli bättre på ett dåligt spel? Varför inte bygga upp det goda spelet the 
good game istället? Det goda spelet innebär, enligt Block, att vara en entreprenör för den egna 
organisationen och hela tiden handla klokt i ordets bästa bemärkelse: servicemässigt, hängivet 
och kreativt, så att man stärker den personliga integriteten, hittar meningen med arbetet och 
att man grundar den egna självaktningen.

Att utgå från det meningsfulla trycker Fullan (2001) på. Han menar att ledaren ska utgå från 
hur människor förstår sitt uppdrag. Det är själva startpunkten i en förändring att lyssna av hur 
människor tänker runt sitt arbete och det stoppar ofta upp tankar såsom ”Ingen förstår mig”. 
Fullan anser att tidigare forskning runt skolförbättring visserligen tryckt på att skolledaren 
haft en viktig roll att initiera förändring men där har forskningen inte tittat på ledarens roll i 

13



något större djup och perspektiv. Men alldeles nyligen har forskningen identifierat vissa 
beteenden hos rektor som effektiviserar förändringsprocessen. En lyckad ledare behöver starta 
med att förstå vilken kultur som råder på den egna skolan och starta med förändringen där. 
Nästa steg är att bygga upp lärandeenheter på varje skola, där lärarna kan lära av sina egna 
problem i vardagen och på det sättet bli mer självständiga i sitt arbete. Det är också viktigt att 
kunna vara en flexibel ledare som kan kombinera olika ledarskap beroende på vilken kultur 
som skolan befinner sig i. Fullan hävdar att det finns inga färdiga checklistor för rektor, utan 
en god ledare är den tänkande ledaren, som kan använda sig av kunskapen om den egna 
skolans miljö tillsammans med forskningens senaste rön om skolutveckling och därifrån 
bygga sina strategier.

För att man ska kunna bli den kraftfulla förespråkaren för en verksamhet så krävs att man som 
ledare måste bygga upp visioner tillsammans med medarbetarna. Visionen ska hela tiden 
kommuniceras både inåt mot medarbetarna och utåt mot kunderna och det är viktigt att man 
som ledare skapar en tilltro till visionen genom att vara den trogen. Detta kräver mod och 
ledaren behöver i varje beslut fråga sig om han eller hon handlar i enighet med den vision som 
arbetet strävar mot. Ibland är det dock lätt att gå den enkla och säkra vägen, men ska ledaren 
vara visionen trogen krävs det att han eller hon konfronterar faran (Block 1988).

1.2.8 Styrning
Scherp (2002) menar att i dag är skolan centralistiskt styrd med mål och resultat som 
styrmetod. Denna styrning är alltför rationalistisk och passar inte i skolans komplexa miljö. 
Målen delas upp i mindre delmål och dessa skymmer de övergripande målen så att fokus på 
delarna osynliggör helheten. Detta i sin tur hindrar en djupare förståelse för uppdraget. 
Utvecklingsinsatser som inte tar hänsyn till helheten leder sällan till en varaktig förändring. 
Självstyrning, visionsstyrning, uppdragsstyrning, lärandestyrning är några av de benämningar 
som används för att beskriva ett alternativ till centralistisk styrning. 

Kroksmark (2002) hävdar att dagens styrning med mål är svår att konkretisera i handling. 
Målen som styr blir för många och för detaljerade. Det blir alltför ojämnt vid jämförelse 
mellan olika ämnen. Eftersom målen har en sådan vital betydelse för skolan, har deras brister 
medfört att pedagoger och skolledning har svårt på lokal nivå att använda dem som ett 
styrverktyg. Författaren menar att Skolverket ganska genomgående har ansett att det varit fel 
på lärarna eller skolledarna när de inte kunnat klara av att använda målstyrningen rätt men här 
menar Kroksmark att så är inte fallet, utan det är målstyrningen som i grunden är svår att 
förstå och att de praktiska konsekvenserna för lärare, elever och föräldrar blir oöverblickbara. 
Fortbildning förefaller inte vara det effektiva medlet för att råda bot mot svårigheterna. Istället 
fordras det ett byte av grundläggande tankeordning kring lärande, målbeskrivning och 
kunskapsbedömning.

Alexandersson (1999) har lyft fram och belyst vad han anser vara en ny styrningsstrategi för 
skolan. Denna strategi utgår från att det är samspelet mellan lärarnas teoretiska föreställningar 
och verksamhetens praktiska utformning som bör göras till grund för en reflekterande praktik. 
Här menar Alexandersson att styrningsstrategin verkar vara både dynamisk och konstruktiv 
för att skolan ska kunna utvecklas, i alla fall vid en första anblicken, men det kanske inte alltid 
är så enkelt som det verkar. Alexandersson har försökt att förstå meningen i uttrycket 
reflekterad praktik och hur detta kan relateras till en målstyrd skola. Han finner att det uppstår 
en hel del motsättningar i detta. Bland annat så avkrävs läraren att uppfylla de mål som staten 
har ställt upp. Här ger staten ansvar med ena handen och tar tillbaka med den andra genom att 
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skärpa kontrollen på verksamheten. Här råder en osäkerhet om vem som ytterst bär ansvaret 
för skolan. Det heter också att lärarna ska samarbeta samtidigt som det individuella 
perspektivet ökar med individuell lönesättning och personlig kompetensprofil.

Parallellt med denna utveckling så finns det förväntningar att lärarna ska utveckla förmågan 
att reflektera över den egna praktiken och då också utveckla sig själva till professionella 
praktiker. Alexandersson ser att det finns en uppenbar risk för att uttryck som reflekterad 
praktik, medvetet handlande och lärarprofessionalism förvandlas till retoriska begrepp. Att 
detta bara fungerar som en ritual för lärarna eftersom skolan främst förändras – och styrs – av 
andra krafter som ligger utanför lärarnas möjliga inflytande. 

Sarv (1997) skriver att styrningen i en organisation är mycket viktig. När vi hade 
regelstyrning så var det genom direktiv som ledaren agerade, vid målstyrning så leder 
skolledningen via budskap och i den lärande organisationen leder ledningen via dialogen. I 
den lärande organisationen får människor ta större ansvar och att organisera verksamheten i 
självstyrande team är en grundförutsättning. En organisation som kan lära sig av sina problem 
utvecklas ständigt. Oftast finns också lösningarna på problemen inom organisationen eller 
som allmän kunskap. Det gäller bara att man kan omsätta dem.

1.2.9 Organisationsstrukturer
Granström (2000) lyfter fram tre olika organisationsstrukturer och vilken betydelse dessa har 
för arbetet i grupp och vilken uppgift ledaren har.

Den vanligaste i västvärlden är den hierarkiska organisationsmodellen. För att ett grupparbete 
i denna modell ska fungera bra krävs det att gruppen beter sig enligt givna order, gör sin 
uppgift och inväntar nya anvisningar. Ledaren i denna modell är viktig och hans eller hennes 
främsta uppgift är att fatta beslut.

Matrisorganisationen är en organisationsstruktur där man strävar efter att arbetsmetoder och 
personalgrupperingar  ständigt  måste  anpassas  till  de  krav  och  problem  som  uppstår  – 
projektarbeten som varar olika lång tid med olika personer. Ledarens uppgift är att hålla ihop 
gruppen och att vara öppen för alla tänkbara idéer och lösningar.

I teamorganisationen söker man skapa en struktur som förutsätter och utnyttjar effekterna av 
samarbete och ansvarstagande hos de anställda. Huvudprincipen är att ett team har ansvar för 
arbetsuppgifterna i stället för en enskild individ. Ledarskapet är viktigt och ansvarar för att det 
sker en samordning mellan teamen, att resurser kommer fram och att beslut blir fattade.

Granström kommer fram till i sin forskning att organisationskulturen ”fostrar” sina 
medlemmar till att i pressade situationer forma vissa typer av grundantaganden. Han menar att 
det finns skäl att anta att bästa sättet att komma till rätta med alltför stort beroende eller alltför 
mycket aggressivitet och kamp i en organisation är att förändra organisationens struktur. När 
Granström studerar arbetslag i skolan visar han att skolor med konsekvent genomförd 
lagarbetsorganisation både åstadkommer ett bättre arbete och en bättre personaltrivsel.

Evans (1996) hävdar att vi måste komma ifrån det rationalistiska tänkandet, som stod för den 
stabila, rationella, hierarkiska och produktrelaterade organisationen, för den passar inte längre 
in i det snabba, turbulenta och föränderliga samhälle som vi lever i. För att förändra en 
organisation i dag krävs ett annat sätt att tänka, ett mer strategiskt-systemteoretiskt, som 
innebär att man arbetar mer självstyrande, anpassningsbart och processinriktat. Förändring är 
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utveckling och tillväxt, men ofta gör vi saker som vi redan kan bättre, istället för att tänka om 
och tänka nytt. Vi har kommit till en gräns där allt går snabbare och är effektivare men det är 
inte det som är förändring. Vi måste tänka nytt.

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 
utvecklingskapacitet 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. 
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. 183).

   
1.2.10 Lärande organisation
Dalin (1993) menar att förändring är lärande och lärande är den mest naturliga mänskliga 
aktiviteten som finns. Utan lärande så kan vi inte växa och mogna och det är i sig är både 
utmanande och belönande. Dalin menar att det ultimata målet för en verksamhet är att 
utveckla en lärande organisation. 

För att lyckas i dagens samhälle behöver vi utveckla förmågan att lära oss. Lärandet kommer 
att vara den mest betydelsefulla konkurrensfördelen. Det räcker inte att ett fåtal inom ett 
företag utbildar sig för hela företaget. Och det räcker inte heller att de som sitter i toppen 
fattar beslut som alla ska följa. De företag där man lär sig ta tillvara på människors 
engagemang och förmåga att lära, på alla nivåer, kommer att ha fördelar framför sina 
konkurrenter. Den viktigaste anledningen att utveckla lärande organisationer är att vi börjat 
förstå vilka möjligheter dessa organisationer erbjuder (Senge, 2004).
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Det är bara de senaste åren som forskarna har förstått hur en lärande organisation kan 
utvecklas. Den största skillnaden mellan traditionella organisationer och lärande 
organisationer är att den lärande organisationen behärskar ett antal discipliner som de 
traditionella företagen inte har tillgång till.

I en lärande organisations kärna sker en förändring, från att se problem som om de skapas av 
någon eller något, till att se hur våra egna handlingar skapar våra problem. Man upptäcker att 
man skapar sin egen verklighet och hur man förändrar den. Senge (2004) menar att man kan 
bygga upp en lärande organisation med hjälp av följande fem discipliner:

1. Systemtänkande, förmågan att uppfatta hur komplexa företeelser hänger ihop och 
påverkar varandra.

2. Personligt mästerskap, konsten att kunna utveckla en egen vision och att se 
omgivningen som den verkligen är. 

3. Tankemodeller, insikten att erfarenheter från ett område, blir fördomar inom ett annat 
och att vi agerar i enlighet med våra fördomar. Därigenom påverkar vi omgivningen 
att bekräfta våra tankemodeller, fördomar.

4. Teamlärande, den kollektiva förmågan hos en grupp individer att utvecklas 
tillsammans.

5. Gemensamma visioner, ledningens fokus för verksamhetens inriktning.

Senge hävdar att verkligheten är en helhet, men vi behandlar den som om den vore uppbyggd 
av oberoende delar. Ovanstående fem discipliner är ett hjälpmedel att rätta till den bristen. De 
fem disciplinerna måste utvecklas som en helhet. Därför är systemtänkande den femte 
disciplinen. Systemtänkandet fogar samman de övriga disciplinerna till en helhet av teori och 
praktik.

I den lärande organisationen vidareutvecklas ständigt människors förmåga att förverkliga sina 
mål, där utvecklas nya och expansiva sätt att tänka, där finns en strävan mot gemensamma 
mål och där lär sig människorna att ständigt söka kunskap tillsammans. 

Sarv (1997) menar att en organisation behöver ha en förändringsberedskap. Det går aldrig att 
vila i att just nu går det bra. Det är farligt att slå sig för bröstet och säga vad bra vi är för då är 
det lätt att stagnera. Att alltid ha en förändringsberedskap är att skapa rutiner och strategier för 
förändring som en naturlig del av det dagliga arbetet. Den lärande organisationen är en sådan 
väg att gå. Om en organisation alltid kan lära av sina problem så utvecklas den ständigt. 
Oftast finns också lösningarna på problemen inom organisationen eller som allmän kunskap. 
Det gäller bara att man kan omsätta dem. Just verbet omsätta har stor betydelse i den lärande 
processen.

Sarv har tagit fram en modell av det lärandestyrda förändringsarbetet, den sk V-gubben:
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Figur 2. ”V-gubben” som åskådliggör ett lärande förändringsarbete. (Sarv, 1997, s. 13)

En lärande organisation har blivit ett begrepp som mer än andra har kommit att bli en 
sinnebild för den dynamiska effektivitetssynen, menar Sarv. Själva begreppet framkallar 
positiva bilder och många hävdar därför att de är en lärande organisation. Därför, menar Sarv, 
är det viktigt att förstå vad en lärande organisation verkligen är och att en sådan organisation 
kräver något mer än bara hänvisa till att man har en hög utbildningsnivå och att man går 
kurser. Lite provocerande uttrycker Sarv (1997) sig så här:

Vi är väl i själva verket en lärande organisation? Det finns mycket att hänvisa till – den 
höga utbildningsnivån, alla kurser osv. Det kan bli så självklart att begreppets närmare 
innebörd blir ointressant – likaså hur det går till att bli en lärande organisation. Varför 
anstränga sig för något man redan är?

(Sarv, 1997 s. 143)

Ett par definitioner vad en lärande organisation kan vara som nämns av Söderström (1996):

1. En organisation som mäktar gemensam problemlösning. 
2. En organisation som förmår förändra sin kultur – dvs. sina förhärskande tankesätt och 

beteenderegler.

1.2.11 Skolans kultur – en utgångspunkt
För att skolförbättring ska vara möjlig, behöver alla som arbetar på en skola först förstå den 
kultur som råder där. Dalin (1993) menar att olika skolkoder eller skolkulturer har olika 
betydelse för graden av stabilitet respektive förändringar i lärares undervisningsmönster. Hur 
olika lärarkulturer tar sig uttryck på enskilda skolor och därmed formar särskilda skolkulturer 
har också betydelse för i vilken grad en skola har förmåga att sköta den egna 
verksamhetsutvecklingen. Det kan exempelvis gälla hur skolan förmår upptäcka och åtgärda 
interna brister eller hur skolan tar reda på det som fungerar bra och sprider det till fler delar av 
verksamheten. Skolledningen framtonar på olika sätt i de olika kulturerna bland annat 
beroende på att det i de olika arbetskulturerna finns olika förväntningar på skolledningens 
funktioner. Om inte en gynnsam skolkultur råder på skolan behöver först och främst den 
rådande kulturen lägesbedömas och utvecklas för att man ska lyckas med skolförbättring. 
Dalin (1993) anser också att man ska ta reda på klimatet eller kulturen på sin skola, för det är 
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ett viktigt steg i lärandeprocessen och det hjälper oss att se klarare på oss själva och på andra. 
Detta innebär inte konsensus men man får en annan utblick och får möjlighet att se saker och 
ting ur olika perspektiv.

En sådan lägesbedömning kallar Berg (1999) för en kulturanalys. Han menar att det finns ett 
frirum, som är outnyttjat mellan skolans inre gräns dvs. styrningen i skolan och dess yttre 
gräns dvs. styrningen av skolan. Inom detta frirum finns stora möjligheter till utveckling. För 
att kunna utnyttja detta frirum måste man ta reda på sin egen skolas inre gränser genom en sk. 
kulturanalys och skolans yttre gränser genom att analysera de dokument som styr, såsom 
skollag, läroplan, skolförordning skolplaner osv. 

Figur 3. Frirumsmodellen (Fritt efter Berg, 1999 s.13).

Blossing (2003) säger också att mönstren i det arbetssociala livet – skolkulturen – har stor 
betydelse för vilka insatser man ska välja att göra på en skola. När man gör en 
lägesbedömning av den egna skolan så ska man för det första uppmärksamma vilka 
arbetsmönster som är stabila på skolan. För det andra behöver man bedöma om skolkulturen 
är av sådan art att den främjar skolans självförnyande förmåga. Det är också värdefullt att 
jämföra den egna skolan med olika typer av skolor. När man kommit fram till vilken kultur 
som råder på skolan finns det olika strategier att arbeta med. Av de olika kulturerna som råder 
är det den samarbetande kulturen som verkar mest främjande på skolans självförnyande 
förmåga. Skolor med en särbokultur saknar däremot en sådan självförnyande förmåga.

Dalin (1993) påpekar att det är viktigt att man gör dessa diagnoser ur ett holistiskt perspektiv, 
för allt är länkat samman och man kan inte lyfta ut enskilda delar, utan man måste tänka så att 
hela pusslet blir synligt – ett systemtänkande. Enligt Dalin så kan man använda sig av GIL 
(the guide to institutional learning) när man gör en granskning av en organisations kultur. Här 
nämns fem huvuddimensioner som samspelet mellan en varierande mängd faktorer är 
relaterade till: värden och normer, strukturer, mänskliga relationer, strategier och miljön.
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Hargreaves (i Blossing, 2003) urskiljer fyra olika kulturer för skolor, den individualistiska, 
den balkaniserade, den påtvingat kollegiala och den samarbetande skolkulturen. Staessen (i 
Blossing, 2003) urskiljer i sin undersökning tre typer av skolkulturer: den familjära kulturen, 
särbokulturen och den professionella kulturen. 

Det Hargreaves kallar den individualistiska kulturen benämner Staessen för den familjära 
kulturen, den balkaniserade benämns hos Staessen som särbokulturen, Den påtvingat 
kollegiala kulturen har ingen benämning hos Staessen och den samarbetande kulturen 
benämns som den professionella kulturen.

1.2.11.1 Den individualistiska kulturen eller den familjära kulturen
Denna kultur kännetecknas av att den enskilde läraren sköter undervisningen som han eller 
hon tycker är bäst. Eftersom lärarna på en skola oftast är ensamma i sin lärosal kompenseras 
detta av att man träffas i personalrummet. Där finner man en solidaritet med andra lärare. Man 
pratar om enskilda elever och föräldrar. Man skojar och har roligt, ibland på elevers och 
skolledningens bekostnad. I personalrummet delar man med sig av tips och idéer men man 
kommer inte in på pedagogiska diskussioner av övergripande karaktär. Inte heller pratar man 
om den egna undervisningen. Staessen säger att den familjära kulturen utmärks av informella 
kontakter och att alla trivs med varandra. I denna kultur arbetar man inte fram gemensamma 
lösningar på problem utan stöd och hjälp ger man varandra i den informella 
umgängeskontakten. Förbättringsinitiativ tas individuellt. Ledningen ser sig själv som en 
bland de andra. 

1.2.11.2 Den balkaniserade kulturen eller 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. 
Vanligt förekommande är konflikter mellan grupperingar. 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. Staessen finner att lärarna på 
en sådan skola lever och arbetar åtskilda. 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. Obearbetade konflikter leder till att undergrupper av lärare 
bildas vilket förhindrar en kommunikation som innesluter hela skolan. På särboskolan finns 
ingen vision om skolans framtid. Tid och kraft investeras enbart i den enskilde lärarens arbete 
i klassrummet och detta får som resultat att lärarna inte får någon vana vid att prata om 
skolans övergripande målinriktning.

1.2.11.3 Den påtvingat kollegiala kulturen
Denna kultur är en kultur som är uppbyggd på ett antal regler om hur samarbetet på skolan 
ska organiseras. Det kan gälla av skolledningen fastställda 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. Avsikten kan vara att skolledningen vill skapa förändring men effekten kan bli den 
motsatta att lärarna mer pliktskyldigast kommer på beordrade gemensamma konferenser. 
Staessens iakttar inte denna typ av skolkultur i sin studie.
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1.2.11.4 Den samarbetande kulturen eller den professionella kulturen
I denna kultur 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 
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. 

1.2.12 Infrastrukturen
För att förstå en skolas kultur eller arbetssociala liv som Ekholm (i Blossing 2003) skriver 
behöver någon samla information runt olika delsystem i skolans infrastruktur. De delsystem 
som Ekholm nämner är normsystemet, belönings- och sanktionssystemet, makt- och 
ansvarsfördelningssystemet, grupperingssystemet, kommunikationssystemet och 
kvalitetssäkringssystemet. 

Hur en skolas arbetssociala liv framträder genom delsystemen i infrastrukturen kommer att se 
olika ut beroende på innehållet i kulturen. Miles & Ekholm (i Blossing, 2003) har vid analyser 
kommit fram till att skolor kan uppträda inom ett spektrum av fem olika kulturinslag; det 
rationellt byråkratiska systemet, det professionella kollegiala systemet, systemet med 
ansvarsgrupper, det politiska systemet och det spontanistiska systemet.

1.2.12.1 Delsystem
Normer är formella och informella regler om hur medarbetarna på skolan bör och inte bör 
uppträda i den miljö man befinner sig i. Normerna på en skola kan skilja sig stort från 
normerna på en annan. Alla normer som uttrycks av dem som verkar på en skola vävs 
samman och skapar ett normsystem. Dessa normer kan vara motsägande och verka hierarkiskt 
inom normsystemet beroende på hur den sociala situationen gestaltar sig. Exempelvis så beter 
sig en elev på ett vis omgiven av sina kamrater på bussen än vad han eller hon gör i 
klassrummet tillsammans med läraren (Ekholm 1989). Normsystemet talar också om hur 
tillåtet det är att pröva nya tankegångar på en skola.

Eftersom normerna oftast är informella, de är inte nedskrivna utan finns i människors 
medvetande, så förmedlas de genom att det sociala trycket upprätthålls och genom att 
sanktioner utdelas vid normöverträdelse. De är alltså kopplade till det belönings- och 
sanktionssystem som råder på skolan. Detta system kan vara ett uttryck för en medveten 
lednings- eller undervisningsstrategi, men det kan också vara ett dolt system som bara de som 
förstått dess principer kan utnyttja. För att kunna ta tillvara den kraft som ett belöningssystem 
besitter är det viktigt att lärarna i kollegiet diskuterar vad som kan uppfattas som äkta 
belöning. För enligt Ekholm (1989) är det först när belöningar upplevs som belöningar som 
de har kraft att påverka människors handlande. Om man inte har ett medvetet 
belöningssystem skapar det osäkerhet.
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Hur makt- och ansvarsystemet fungerar har betydelse för hur skolan kan arbeta med sina 
förbättringsarbeten. Lärarna lyssnar på både rektor och andra ledare i organisationen. Man har 
förstått vikten av att ledarskapet är fördelat på fler personer än bara rektor. Dock kan lärarna 
på vissa skolor inte bry sig om vad ledarna säger utan istället slå vakt om den egna 
självständigheten. 

Grupperingssystemet är själva grunden för skolans organisation. Väljer lärarna exempelvis att 
arbeta med ämnesgrupper, hamnar en stor del av ljuset på ämnet. Väljer de istället att arbeta i 
lärararbetslag runt eleven, är det lättare att fokusera på just eleven. På så vis påverkar 
grupperingssystemet organisationens socialpsykologiska strukturer.

Kommunikationssystem har stor betydelse för att en skola ska fungera och inte mytbildningar 
ska uppstå. Ett sådant system kan fungera på många olika sätt. Det är av vikt att alla har klart 
för sig vem som ska informeras och hur och i vilken ordning informationen ska löpa mellan 
olika personer och grupper.

Kvalitetssäkringssystemet handlar om hur bra en skola kan upptäcka brister i verksamheten 
och hur goda rutiner man har att åtgärda dessa brister. Utvärderingen bör inte ses som något 
som ligger utanför det vanliga arbetet utan som en integrerad del av detta arbete.

För att dessa delsystem ska kunna anses utvecklingsbefrämjande behöver de vara 
självförnyande. I Blossing (2003) ges en sammanställning utifrån forskningslitteraturen av 
sådana karaktäristiska självförnyande drag (bilaga 1):

• Normsystemet bör vara kopplat till ett belönings- och sanktionssystem som uppmuntrar 
de värden och handlingar man arbetar mot. Det bör också visa tydligt på var gränserna 
går för det otillåtna. Skolan bör aktivt arbeta med att synliggöra hur normerna ser ut ur 
elev- och lärarperspektiv.

• Beslutssystemet bör vara utformat så att alla i skolan har en verklig möjlighet att 
påverka. Besluten ska också vara nära dem som ska verkställa dem. Det är viktigt att 
alla vet vilka regler som gäller för olika slags möten och vad mötena ska användas till. 
Här ska man också räkna in om det finns ett ledarskap som förmår att planlägga 
utvecklingsarbetet för mer än ett till två år framöver och som kontinuerligt ser över 
processen. Till detta ska ekonomiska och personella resurser knytas. Ett exempel kan 
vara handledning. Detta förutsätter att det finns ett fungerande kommunikationssystem 
som gör det lätt för alla på skolan att få reda på vad som händer och själva meddela sig 
med andra.

• En skola behöver ha ett system som kontinuerligt samlar in information om 
verksamheten och som visar på de brister som finns. Denna information sammanställs 
och åtgärder diskuteras. Detta bör i första hand gälla undervisningsverksamheten där 
elever och lärare granskar och diskuterar undervisningsmetoder och lärmiljö. Detta 
system kallas för en skolas kvalitetssäkringssystem.

• Lärare och elever behöver träffas i olika grupper för att samtala om organisationens 
verksamhet så att man har möjlighet att lära känna den organisation som man är 
delaktig i. Lärarna behöver också träffas i grupper där man samtalar och provar olika 
undervisningssätt som sätter elevens lärande i centrum. Att medvetet arbeta med 
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grupperingssystem och arbetssätt för att tillvarata och utveckla lärarnas kompetens är i 
sig ett förbättringsarbete.

1.2.12.2 Kulturinslag
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.

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.

1.2.13 Den önskvärda skolkulturen
Blossing (2003) anser att det önskvärda är en skola som utmärks av en samarbetande kultur 
där ansvaret är delegerat till arbetslagen och med professionella relationer lärare emellan, och 
mellan skolledare och lärare. Det är den skola som Staessen (i Blossing 2003) kallar den 
professionella skolan eller Miles & Ekholms (i Blossing 2003) skola med ansvarsgrupper. 
Hargreaves (i Blossing 2003) förordar en skolkultur som han kallar för den föränderliga 
mosaikens kultur. Det är en skolkultur där grupptillhörighet inte ensamt avgörs av 
ämneskompetensen, utan där olika gruppkonstellationer med skilda syften spelar lika stor roll. 
I den kulturen görs åsikter och konflikter tydliga och bearbetas, istället för att tystas ner.
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1.3 Frågeställningar

Mot bakgrund av ovanstående kunskap som finns av skolförbättringsarbeten och av syftet att 
söka vilka kulturer som råder på fyra av kommunens grundskolor blir följande 
frågeställningar intressanta att söka svar på:

1. Hur uppfattar respondenterna motivet med arbetet att forma en ny F-12 skola i 
kommunen?

2. Är kulturen på de fyra grundskolorna av det slag att den befrämjar 
förbättringsarbete? 

3. Vilka förbättringsbefrämjande delsystem finns i de fyra grundskolornas 
infrastruktur?

4. Ser grundskolelärarna ett behov av att förändra sin verksamhet?
5. Vilka faktorer anser grundskolelärarna vara viktiga i ett förbättringsarbete?
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2. Metod

2.1 Design

Syftet med undersökningen är att kartlägga fyra grundskolor med avseende på deras förmåga 
till att förändra sin syn på kunskap och lärande i ett elevperspektiv. Kartläggningen utgår från 
en kulturanalys av skolans verksamhet. Syftet är vidare att genom kartläggningen skapa ett 
underlag för ett förändringsarbete i Småstads kommun. För att nå detta syfte har jag valt att 
intervjua tolv pedagoger på de fyra grundskolor som finns i kommunens centrum och som alla 
ska in under samma tak när den nya skolan i Småstad står klar. För att nå bästa resultat har jag 
beslutat mig för att använda en enkät där lärarna får skatta olika delkulturers inslag i den egna 
skolkulturen (bilaga 4), men för att inte enkäten ska bli alltför tunn har jag bestämt att också 
föra samtal runt enkäten. För att få en jämförelse mellan nuvarande kultur och önskad kultur 
har lärarna också skattat delkulturers inslag i en önskad kultur. För att fånga varje enskild 
skolas kultur till fullo har jag också bestämt att intervjua de tolv respondenterna om 
respektive skolas infrastruktur. Detta gör jag med hjälp och stöd av en utarbetad frågeguide 
som tar upp alla de delsystem en infrastruktur omfattar. Denna ska endast vara ett stöd i 
samtalet där ställda frågor kan prickas av istället för att ställas i en bestämd ordning. Enligt 
Stensmo (2002) får intervjuaren med sina frågor tillträde till den intervjuades medvetande och 
kan genom det skaffa sig en bild av dennes upplevelser och erfarenhet. För att också få klart 
för mig hur pedagogerna, skolledarna och eleverna i Småstad uppfattar motivet med att slå 
samman ett flertal skolor till en har jag och min kollega genomfört lärande samtal med alla 
berörda pedagoger, skolledare och elevrepresentanter från elevrådet i kommunen. Vi har 
också i det lärande samtalet försökt ta reda på vilka faktorer som lärarna anser är de viktigaste 
för att lyckas i arbetet att forma en ny skola i kommunen.

2.2 Urval 

I undersökningen ingår de fyra grundskolor som ska sammanföras under ett tak år 2008 när 
den nya skolan i Småstads kommun är färdigbyggd. Alla fyra skolorna finns i dag i centrala 
Småstad:

Skola A är den äldsta skolan. Den byggdes för drygt 100 år sedan. På skolan går cirka 100 
elever från förskolan till årskurs 3. Skolan är organiserad två-parallelligt, åldershomogent med 
förskoleklass och fritids i ett separat hus bakom huvudbyggnaden. På skolan arbetar tio 
pedagoger.

Skola B byggdes någon gång på 30-talet och var först läroverk innan den så småningom blev 
en två-parallellig 4-6 skola. Klasserna är organiserade åldershomogent. På skolan finns 90 
elever och åtta lärare.

Skola C är en F-6 skola som byggdes på 50-talet. Skolan är organiserad i två åldersblandade 
1-3 arbetslag med 50 elever i varje och två stycken åldersblandade 4-6 arbetslag, också med 
50 elever i varje. Totalt på skolan finns cirka 200 elever och 30-talet personal.
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Skola D är en 7-9 skola. Skolan byggdes 1965. Här finns tre åldershomogena arbetslag. I 
årskurs 7 går 111 elever och de tas om hand av 10 mentorer. I årskurs 8 går 128 elever med 12 
mentorer och i årskurs nio 104 elever och 10 mentorer. 

2.2.1 Urval av respondenter
I det lärande samtalet deltog alla pedagoger som omfattas av den här undersökningen. Alla 
skolledare har också deltagit. Bland eleverna skedde dock ett urval. Där deltog endast årskurs 
7, 8 och 9 representerade av elevrådet.

I gruppintervjun deltog ett urval av respondenter från de fyra grundskolorna. De två större 
skolorna representerades av fyra lärare var och de två mindre skolorna representerades av två 
lärare var. Urvalet av respondenterna från varje skola skedde utifrån yrkesverksamma år på 
skolan, kön, undervisningsämnen och tillhörighet i arbetslag.

2.3 Frågeinstrument

I denna studie har använts tre olika verktyg för att få fatt i lärare, elevers och skolledares 
uppfattning om huvudbudskapet med att forma den nya skolan i kommunen, vilka faktorer 
som ska få kommunen framåt i det förbättringsarbetet samt lärare och skolledares uppfattning 
om vilka kulturer som råder i de fyra grundskolorna som undersöks. Dessa verktyg är lärande 
samtal, skattningsenkät med fördjupande samtal samt gruppintervju runt skolornas 
infrastruktur.

2.3.1 Enkät
För att synliggöra de fyra grundskolornas kultur användes en enkät som finns i Blossing 
(2003 s.182-183) (bilaga 4). Enkäten går ut på att respondenten skattar den egna skolans 
inslag av följande fem kulturer:

• Den rationellt byråkratiska kulturen
• Den professionellt kollegiala kulturen.
• Ansvarsgrupps- eller arbetslagskulturen
• Den politiska kulturen
• Den spontanistiska kulturen

Kulturerna beskrivs utförligt var för sig och respondenten har 100 poäng att fördela mellan 
dem. Poängen anger den laddning den egna skolan har när det gäller olika typer av kulturella 
särdrag. Ingen av kulturerna passar i praktiken helt in på en och samma skola. En skola kan ha 
drag av flera olika kulturtyper.

  

2.3.2 Lärande samtal
Det lärande samtalet är ett fristående djupare samtal som inte syftar till att man ska nå enighet 
eller lösa något problem. Istället används samtalsformen när man vill belysa ett fenomen från 
olika håll. I det lärande samtalet kan man fånga alla deltagares förståelse och belysa likheter 
och olikheter runt fenomenet. Samtalet ska väcka fler frågor än svar hos de deltagande. I det 
lärande samtalet värderas egenskapen att lyssna högt. Genom att lyssna aktivt och intresserat 
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kan man lättare ta till sig hur andra människor tänker. En annan skillnad mot ett vanligt samtal 
är att det lärande samtalet följer en tydlig struktur, (Ericsson, 2001) (Scherp, 2003).

2.3.3 Frågeguide - infrastruktur
Utifrån de olika delsystem som Ekholm (i Blossing 2003) nämner i en skolas infrastruktur har 
en frågeguide utarbetats, (bilaga 2). Delsystemen är normsystemet, belönings- och 
sanktionssystemet, makt- och ansvarsfördelningssystemet, grupperingssystemet,  
kommunikationssystemet och kvalitetssäkringssystemet. Dessa system beskrivs mer ingående 
på sidan 22. Frågeguiden bygger på öppna frågor som ska vara ett stöd i samtalet om skolans 
infrastruktur. Meningen är inte att följa den slaviskt utan istället ha den som en kontroll att 
samtalet omfattat alla delar av infrastrukturen. Allt efter att samtalet löper framåt prickas de 
behandlade frågorna av.

2.4 Studiens genomförande

Undersökningen har genomförts i två steg. Under november och december 2005 genomfördes 
lärande samtal med kommunens alla berörda pedagoger från förskoleklass till gymnasiet, 
skolledare och elevrådsrepresentanter. Detta var sammanlagt cirka 200 personer. Under våren 
genomfördes tre stycken djupintervjuer i grupper om fyra personer med pedagoger från de 
olika skolorna som ska föras samman.

Det lärande samtalet genomfördes tillsammans med två kollegor. Innan samtalet gjordes det 
upp om en lämplig tidpunkt med skolledningen för respektive skola som ingår i 
undersökningen. Två timmar avsattes för varje samtal. 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 av 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?

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.

Inför skattningsenkäten och djupintervjun kontaktades skolledningen på respektive skola och 
jag förklarade att undersökningen var ett led i kommunens inre förbättringsarbete och att 
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meningen med studien är ett försök att fånga de kulturer som råder. Jag förklarade också att 
arbetet var en del i den avslutande CD-uppsats i magisterutbildningen i utbildningsledning på 
Karlstads universitet som jag skriver. Efter detta kontaktade jag de utvalda respondenterna via 
telefon och e-post där jag förklarade samma sak för dem. Alla kontaktade respondenter 
tackade ja att delta i undersökningen. 

När jag kom ut till skolan på den överenskomna tiden förklarade jag en gång till vad 
undersökningen gick ut på. Jag berättade också hur undersökningen skulle gå till och påminde 
om att den planerade tiden för arbetet var cirka 2 timmar dock längst till det utsatta klockslag 
jag nämnt i e-brevet. 

Först skattade respondenterna de olika kulturinslagen (bilaga 4) på den egna skolan och 
därefter bad jag dem också skatta hur de önskade att de olika kulturinslagen skulle vara 
fördelade. Efter skattningen hade vi ett samtal kring hur var och en skattat. Jag använde mig 
av en mp3-spelare för att spela in samtalet runt skattningen och den efterföljande intervjun om 
infrastrukturen. Till den intervjun använde jag mig av den frågeguide som jag utarbetat, 
(bilaga 2). För att samtalet skulle flyta så naturligt som möjligt använde jag guiden som ett 
stöd för samtalet och prickade diskret av de frågeställningar vi samtalat om.

Efter varje avslutad intervju lyssnade jag av inspelningen och skrev en sammanfattning av det 
som sagts vid varje intervjutillfälle. Denna sammanfattning skickade jag till respondenterna 
för godkännande. Ingen av respondenterna begärde att få ändra något som sagts. Denna 
sammanställning har jag använt när jag skrev mitt resultat.

2.5 Bearbetning och analys 

Denna studie bygger på två olika undersökningar och i delar av den har flera personer varit 
inblandade i arbetet. 
 
Eftersom utsagorna i de lärande samtalen var många och ostrukturerade behövde materialet 
bli förståligt och greppbart. Detta arbete utfördes i samarbete med mina kollegor som var 
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 medelvärdet 
beräknades och den skattade kulturen lätt kunde jämföras med den önskade. 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. 

2.6 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet står för hur noggrant och tillförlitligt undersökningen är genomförd och validitet  
står för giltighet – att man mäter det man är ute efter att mäta. Detta kan skapa problem vid en 
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kvalitativ intervju där man som intervjuare vill tränga in i den intervjuades förståelse av ett 
fenomen. Enligt Stensmo (2000) har begreppen utvecklats inom den pedagogiska 
mätningsläran och är mest genomarbetade när det gäller kvantitativa data men de har också 
relevans för kvalitativa data. 

I den här undersökningen har olika samtal använts. I det lärande samtalet har intervjuaren 
noggrant gått igenom vad som gäller för samtalet och reflektören har skrivit ner det som sagts. 
Efter samtalet har reflektören läst upp allt som skrivits och respondenterna har godkänt eller 
förtydligat det skrivna. Utsagorna har därefter noggrant kategoriserats och sammanställts. Det 
färdiga materialet har både muntligt och skriftligt presenterats för respondenterna. 

Före gruppintervjun kontaktades alla respondenter per telefon och även per e-post. Där 
klargjordes syftet med intervjun. Intervjun spelades in med hjälp av en mp3-spelare och en 
sammanställning av intervjun skrevs ut och skickades för godkännande till alla respondenter.

Intervjucitaten i resultatdelen är hämtade ur den sammanställning som gjorts utifrån de 
inspelade intervjuerna. Utsagorna har sammanfattats och kortats ner i sammanställning för att 
få en mer läsbar men också korrekt skriftlig form. Utsagorna har reviderats noggrant så att de 
inte förlorat i betydelse och strävan har varit att återge respondenternas egna ord i så stor 
utsträckning som möjligt. En medvetenhet har funnits hela tiden att det är lätt att tolka in sin 
egen förståelse i det som den intervjuade berättar. Det går naturligtvis inte att friskriva sig 
från att tolkningar ibland kan ha gjorts utifrån egna värderingar och erfarenheter. Enligt Kvale 
(1997) är inte den erhållna kunskapen vid en kvalitativ intervju objektiv, utan subjektiv i den 
meningen att den är för mycket beroende av de intervjuade personerna, men ändå hävdar 
Kvale att detta i själva verket är styrkan hos det kvalitativa intervjusamtalet:

…att det kan fånga en mängd olika personers uppfattningar om ett ämne och ge en bild 
av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld. (Kvale 1997 s.14)

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 olika samtalsinstrument använts för att 
belysa vissa frågeställningar vilket bör höja validiteten.

Studiens slutsatser bygger till stora delar på den litteratur som refereras till. Det underlag som 
användes vid skattningen av skolans kultur, (bilaga 4), är hämtad från Blossing ( 2003).
 

2.7 Etiska överväganden och ställningstaganden

Alla respondenter har både via e-post och telefonsamtal fått reda på syftet med studien. Detta 
upprepades också inför varje samtal och intervju. Lärarna har fått avgöra om de själva velat 
medverka eller inte. Respondenterna har blivit lovade anonymitet i samband med studien. 
Varje respondent har fått en skriftlig sammanställning från den intervju de deltog i och de har 
haft möjlighet att kommentera sammanställningarna.

29



3. Resultat

3.1 Motiv för sammanslagningen 

När resultatet på frågan sammanställdes om vad lärarna, skolledarna och eleverna uppfattade 
som huvudbudskapet i arbetet med att forma den nya skolan i Småstad, framträdde tre 
perspektiv:

• Framtid
• Pedagogik
• Ekonomi

3.1.1 Lärarnas sammantagna bild av motivet
När lärarna nämnde kategorin framtid framkom både förhoppningar och farhågor.
På Skola B, Skola C och Skola D är det kategorin framtid som fick de flesta utsagorna och det 
var farhågorna som övervägde. Lärarna uttryckte en oro för att eleverna ska ha tröttnat på 
skolan när de väl kommer till gymnasiet och i stället får lust till att söka sig en annan 
gymnasieskola. De var också oroliga för att kommunen tagit sig vatten över huvud och 
kommer att bygga något stort som ingen vill ha.

Orolig för vad som händer när eleverna ska vara på samma ställe F-12, kommer 
eleverna att lämna Småstad?

Rädd för att det kommer att byggas en skola som vi ej vill ha. Vems vision är det vi 
bygger?

/…/ en farhåga är att skolan blir så dyr att det kommer att kosta mänskliga resurser.
                                                                          (ur det lärande samtalet med lärarna)

Vid sammanställningen av de förhoppningar som lyfts fram i samtalen så framkom det att 
lärarna upplevde det positivt för Småstads framtid att det byggs en ny skola. Det visar på en 
framtidstro och att de styrande i kommunen vill ändra trenden att människor flyttar från 
bygden. Lärarna uppfattade det också som positivt att kommunen kommer att bygga en 
framtidens skola som blir ett centrum för lärande för alla, inte bara för skolfolk och genom det 
få en skola som blir en integrerad del av samhället.

Man vill ändra trenden att folk flyttar från Småstad.

Att framtidens skola blir ett centrum för alla inte bara för skolfolk.

En skola som blir en integrerad i samhället och inte som den institution den är idag.
(ur det lärande samtalet med lärarna)

Kategorin pedagogik kan delas in i positiva och negativa aspekter. På Skola A var det detta 
perspektiv som fick flest utsagor. Sammanlagt var det nästan enbart positiva utsagor som 
nämndes. Lärarna såg en möjlighet till förnyade arbetssätt och att sätta eleven i centrum. De 
upplevde att en ny skola ger möjligheter till att förverkliga det som står i läroplanen och 
erbjuda en skola med hög pedagogisk kvalitet. Men det förekom en viss oro för vad som 
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kommer att hända med vissa elever när skolan byggs med mycket glas och insyn. Att den nya 
skolan ska byggas med mycket glas och insyn nämndes på många ställen och är ett tydligt 
budskap som lärarna upplever sig fått.

Kategorin ekonomi är det perspektiv som på alla fyra skolorna fick minst antal utsagor. 
Lärarna lyfte det sjunkande elevantalet och vikten av att få samla alla resurser på ett ställe. 
Flera av lärarna uppfattade att det först skulle byggas en F-9 skola i kommunen men så 
ändrade sig politikerna helt plötsligt.

Att det först var en F-9 skola som skulle byggas om för att vi hade så många slitna 
småskolor. Det behövdes något nytt

(ur det lärande samtalet med lärarna)

3.1.2 Skolledarnas sammantagna bild av motivet för sammanslagningen
När skolledarna svarade på frågan vad som är motivet för sammanslagningen så hamnade 
även här de flesta utsagorna under kategorin framtid, strax därefter framkom kategorin 
ekonomi och till sist kategorin pedagogik. Skolledarna nämnde inga farhågor och inte heller 
några negativa aspekter. De ansåg att det är viktigt att kommunens gamla, för stora och 
utslitna lokaler byts ut mot nya ändamålsenliga. Skolledarna lyfte vikten av att 
utbildningssidan är i framkant för att skapa ett hållbart Småstad och utveckla ett samarbete 
med arbetslivet/näringslivet i kommunen.

Vi är i en omvandlingsprocess i samhället och det är viktigt att de nya lokalerna inte ser 
ut som förut. Vi kan inte gå bakåt utan behöver anpassa oss till dagens och 
morgondagens samhälle.

/…/ ekonomiskt hållbart, vi ska nå en högre måluppfyllelse i det arbetet.
                                     (ur det lärande samtalet med skolledarna)

3.1.3 Elevernas sammantagna bild av motivet för sammanslagningen
Elevernas bild av motivet för sammanslagningen liknade lärarnas och skolledarnas bild. 
Elevernas flesta utsagor hamnade också under kategorin framtid där utsagorna fördelade sig 
jämt mellan förhoppningar och farhågor. De tyckte att det är bra med fräscha och nya lokaler 
men oroade sig över att de ska gå på samma skola från förskoleklass till gymnasiet. Eleverna 
frågade om det verkligen är så att alla elever ska vara på samma ställe eller om de små 
eleverna får en egen byggnad.

Precis som hos skolledarna nämndes kategorin ekonomi före kategorin pedagogik. Eleverna 
ansåg att det behövs en ny skola i kommunen för att de gamla lokalerna är stora och 
oekonomiska. Eleverna ansåg också att resurser av olika slag kommer sparas om alla kommer 
under samma tak, inte bara ekonomiskt för att lokalerna är gamla och stora, utan också 
införskaffande av material och personella resurser kan samordnas.

Det behövs en ny skola i kommunen. De flesta skolor känns gamla så jag förstår att 
kommunen ska bygga en stor skola. Det är ekonomiskt och man kan också göra 
materialbesparingar. Det är bra att alla lärare är på samma ställe.

(ur det lärande samtalet med eleverna)
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3.1.4 Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan man se att pedagoger och elever uttryckte en oro över planerna att 
bygga en ny skola i Småstad. I första hand handlade oron om att samla alla elevgrupper från 
förskoleklass till gymnasiets år tre under samma tak. Respondenterna trodde att eleverna inte 
kommer att söka till det egna gymnasiet för att de tröttnat efter att ha gått på samma skola i 
nio år. Men pedagogerna och eleverna tyckte ändå att en ny skola behövs ur både ett 
pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv. Skolledarna lyfte enbart positiva aspekter. De 
uppfattade motivet ur ett framtidsperspektiv i första hand men också vikten av att bygga för 
ett ekonomiskt hållbart Småstad ur flera perspektiv. Bland annat ansåg man att det är viktigt 
att anpassa sig till morgondagens samhälle och bli en attraktiv kommun.

3.2 Skolkultur

Där människor arbetar och umgås tillsammans skapas formella och informella regler för hur 
detta umgänge ska se ut. Det mönster som dessa regler bildar kan kallas för en skolas kultur. 
För att få syn på vilken kultur som råder på de fyra skolorna i Småstads kommun fick lärarna 
skatta den egna skolans inslag av följande kulturer, den rationellt byråkratiska, den 
professionellt kollegiala, ansvarsgrupps- eller arbetslagkulturen, den politiska och/eller den 
spontanistiska, genom att fördela 100 poäng på de olika kulturbeskrivningarna. Poängen anger 
den kulturladdning den egna skolan har när det gäller olika typer av kulturella särdrag. 
Enkäten som användes vid skattningen återfinns i bilaga 4. 

Blossing (2006) menar att den kultur som bäst gynnar en skolas förbättringsarbete är 
ansvarsgrupps- eller arbetslagskulturen som utmärks av ett utvecklingsinriktat ledarskap med 
en tydlig och väl förankrad målinriktning, samarbete som karaktäriseras av ett gemensamt 
ansvar för yrkesmässiga problem, fokus på problemlösning och lärande samt gemensam 
planering och utvärdering av undervisningen. 

Tabell 1 nedan visar fördelningen av poäng på de olika kulturinslagen för varje enskild 
grundskola i Småstads kommun. Det som redovisas är medelvärdet av lärarnas skattning för 
varje skola. I tabellen redovisas också medelvärdet av lärarnas önskade kultur för respektive 
grundskola i kommunen. Tolv lärare har deltagit i undersökningen. Hur dessa tolv fördelar sig 
mellan skolorna kan man se i tabellerna.
n=antal personer.

Tabell 1 Lärares skattning av skolkulturens delar på fyra grundskolor. Medelvärde

Kulturtyp Skola A (n=2) Skola B (n=2) Skola C (n=4) Skola D (n=4)
Nuläge Önskad Nuläge Önskad Nuläge Önskad Nuläge Önskad

Rationell-
byråkratisk

10 50 10 40 10 33 20 25

Professionellt-
kollegial

15 18 10 5 25 16 15 16

Ansvargrupper 50 20 45 40 34 41 12 21
Politisk 0 2 5 2 15 5 3 0
Spontanistisk 25 10 30 13 16 5 50 38
Summa 100 100 100 100 100 100 100 100

Ansvarsgrupps- eller arbetslagskulturen tillsammans med den spontanistiska kulturen är de 
två kulturer som skattades högst av lärarna på de fyra grundskolorna. Ansvarsgrupps- eller 
arbetslagskulturen kan i stora drag beskrivas som en kultur som bygger på lagarbete, där 
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målen är klara och där verksamheten består av samverkan mellan de olika enheterna. 
Problemlösning, kommunikation och beslutsfattande sker i samverkan. Problem på skolan är 
en gemensam angelägenhet för elever och lärare. Undervisningen är elevaktiv och 
åldersblandade grupper är naturliga inslag. Utvärderingar görs kontinuerligt.

Den spontanistiska kulturen karaktäriseras av att nästan alla skolans uppgifter är 
decentraliserade till den enskilde läraren. Ledningen styr genom att engagera sig i de dagliga 
problem och initiativ som dyker upp på skolan. Undervisningen på skolan är beroende på den 
enskilde lärarens intresse för olika arbetssätt. Utvecklingsarbete sköter var och en utifrån sin 
egen plats i organisationen. Den enskilde läraren har stor frihet att utveckla det egna 
lärararbetet.

Därefter följde den professionellt kollegiala kulturen tätt följd av den rationellt byråkratiska. 
Den professionellt kollegiala kulturen bärs upp av de enskilda lärarnas arbete. Ämnet 
bestämmer tidsplanering och tjänstgöringsschema. Ledningen stödjer och uppmuntrar 
enskilda lärares utvecklingsinitiativ, medan den rationellt byråkratiska utmärks av en stark 
ledning som klargör mål och följer upp arbetet. Här finns det klara regler för personalens 
arbete och undervisningen är lärarstyrd. Kunskapsområdena är väldefinierade och man når 
goda resultat med eleverna. Det görs regelbundna mätningar för att kontrollera hur väl skolan 
svarar upp mot målen.

Den politiska kulturen är den kultur som skattades lägst av lärarna på de fyra grundskolorna. 
Denna kultur består av ett antal grupper om har olika intressen i och syfte med 
undervisningen. Grupperna förhandlar och kämpar sinsemellan om maktutrymmet på skolan. 
Ledningen förhandlar med de olika grupperna

3.2.1 Skola A – nuläge
Ansvarsgrupps- eller arbetslagskulturen är enligt lärarnas skattning den dominerande kulturen 
på Skola A. Lärarna menade att hälften av poängen utgörs av en ansvarsgruppskultur. Lärarna 
beskrev att de hjälps åt på skolan att bygga ett lagarbete. Problem som dyker upp löser man 
tillsammans. Bland annat så använder de kommunens utvärderingsmaterial som en 
utgångspunkt för diskussioner. Lärarna upplevde att lärledarorganisationen har hjälpt till att 
underlätta när de samtalar runt problem. Alla elever betraktas som allas ansvar och de ska 
man som lärare försöka göra det bästa för. Lärarna uppgav att de saknade tydliga riktlinjer 
från skolledningen kring vad ett arbetslag är och vad ett arbetslag ska göra. Detta har man bett 
att få klargjort från skolledningen.

Skolledningen behöver ge en tydligare bild av vad ett arbetslag är, men vi arbetar på så 
gott vi kan utifrån vad vi tror ett arbetslag är. Problem försöker vi hjälpas åt med och 
det har vi blivit bättre på.

(ur intervju med lärargruppen på Skola A)

Den spontanistiska kulturen skattades till 25 poäng och här lyfte lärarna det egna arbetet i 
klassrummet där var och en på skolan arbetar efter egen bedömning och man uppskattar 
friheten att kunna göra det. Den professionellt kollegiala kulturens inslag skattades till 15 
poäng på grundval att diagnostisering och individanpassad utlärning är något som lärarna 
försöker göra så långt det är möjligt. Den rationellt byråkratiska kulturens inslag skattades till 
endast 10 poäng. Lärarna ansåg att de har ganska bra ordning och reda och tydliga rutiner. De 
följer upp och mäter att skolans verksamhet svarar upp mot målen. Skola A saknar, enligt 
lärarnas skattning, helt ett kulturinslag och det är den politiska kulturen.
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3.2.2 Skola A – önskad kultur 
När lärarna på Skola A önskade hur poängen borde vara fördelade, dominerade det rationellt 
byråkratiska inslaget. Det hade ökat från 10 poäng till 50 poäng och respondenterna var helt 
eniga om denna bedömning. Man uttryckte en önskan om en starkare ledning som gör tydligt 
vilka förväntningar de har på lärarna och att det finns klarare regler för personalens arbete, 
exempelvis riktlinjer för vad ett arbetslag är och vad ett arbetslag ska göra. Trots denna 
tydliga markering om vikten av en starkare ledning tyckte lärarna att de var ”självgående” 
utan ledning. Så här uttryckte en lärare det: 

Jag upplever det positivt med en stark ledning som går den väg som man vill. Ibland 
tror man att ledningen förstår men så gör de inte det och då kan det vara bättre att sköta 
sig själv.

(ur intervju med lärargruppen på Skola A)

Det önskade inslaget av en ansvarsgrupps- eller arbetslagskultur var 20 poäng istället för det 
skattade inslaget på 50 poäng som lärarna ansåg skolans kultur har i dag. Den professionellt 
kollegiala kulturen skattades till samma nivå som idag och det spontanistiska inslaget 
minskade från 25 poäng till 10 poäng. 

3.2.3 Skola B – nuläge 
Ansvarsgrupps- eller arbetslagskulturen är det kulturinslag som skattades högst av lärarna på 
Skola B, sammanlagt 45 poäng. En av lärarna skattade detta inslag till 60 poäng medan den 
andra läraren skattade inslaget till 30 poäng. Lärarna var överens om att skolan är organiserad 
med lagarbete som grund. De elever som finns på skolan är allas ansvar och problem på 
skolan betraktas som en gemensam angelägenhet för de vuxna. Det är viktigt att använda 
eleverna vid problemlösning så att de känner sig delaktiga, berättade lärarna. Utvärderingar 
utförs regelbundet av speciallärare och klasslärare. Den spontanistiska kulturen skattades till 
30 poäng med en spridning från 20 till 40 poäng. Det de två intervjuade lärarna tog fasta på i 
detta kulturinslag är vikten av att läraren har stor frihet att utveckla det egna arbetet och att det 
finns utrymme för att arbeta på olika sätt. De poängterade också att det är viktigt att lärarna på 
skolan har stor tillit till varandra och att det är ett öppet samtalsklimat om och med elever. 
Den rationellt byråkratiska- och den professionellt kollegiala kulturen skattas till 10 poäng 
vardera, lika av båda respondenterna. Lärarna ansåg att undervisningen är lärarstyrd och att 
ordning och reda är något de hela tiden strävar efter. Målen för skolans utveckling är klara 
och de intervjuade lärarna ansåg att lärarna på skolan gör så gott de kan med att få alla elever 
godkända genom att individanpassa undervisningen utifrån resurser och ork. Den politiska 
kulturens inslag skattades av lärarna på olika sätt. En respondent skattade detta kulturinslag 
till 10 poäng med motiveringen att på Skola B tillåts alla, lärare och elever, tänka olika och 
dialogen är livfull och härlig, medan den andra respondenten skattade laddningen till 0 för att 
det inte finns några konflikter på skolan och för att de inte löser problem med att bli 
aggressiva och upprörda. Inte heller upplevde respondenten att ledningen förhandlar med 
grupper och bildar koalitioner.

3.2.4 Skola B – önskad kultur
Den önskade ansvarsgrupps- eller arbetslagkulturens inslag på Skola B skattades i det 
närmaste lika, 40 poäng, som dagens inslag. Det kulturinslag som märkbart ökade, från 10 
poäng till 40 poäng, är den rationellt byråkratiska. Lärarna uttryckte att detta kulturinslag 
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endast fått 10 poäng för att man anser att ledningen varken är stark eller tydlig i dag. Istället 
bärs skolans arbete upp av de lärare som arbetar på skolan. 

En stark ledning kan vara både positivt och negativt. En stark ledning i positiv mening 
är att ledningen är med och förstår vad skolans arbete handlar om och förstår vilka 
resurser som behövs. Men en stark ledning som inte har insikt i verksamheten kan bli 
otroligt jobbig istället. Då kan vissa saker se bra ut på pappret men i praktiken är det 
inte så lyckat. Genom att man arbetar med människor och med barn måste det finnas 
utrymme att styra rätt i utvecklingen. Där kan man behöva en stark ledning som förstår 
att det inte alltid är så enkelt.

(ur intervju med lärargruppen)

Det uttrycktes också en önskan om högre måluppfyllelse för alla elever och mer 
diagnostisering. Den kultur som tappade poäng är den spontanistiska. Det önskade 
kulturinslaget fick endast 13 poäng mot nuvarande 30 poäng.

3.2.5 Skola C – nuläge 
Tyngdpunkten på Skola C låg på ansvarsgrupps- eller arbetslagskulturen, sammanlagt 34 
poäng (spridning: 25 till 40 poäng) Det alla respondenterna var överens om är att skolan är 
organiserad i arbetslag. De uttryckte också att de upplevde att arbetet till stor del var 
elevaktivt och att ett undersökande och problemlösande arbetssätt förordades. De upplevde 
vidare att utvärderingar och bedömningar hade ökat de sista åren. Positivt har också 
utvecklingsarbetet med lärgrupperna varit. Men även den professionellt kollegiala kulturens 
inslag skattades högt, 25 poäng (spridning: 0 till 40 poäng) där tre av de fyra lärarna var 
överens och ansåg att skolan till stor del bärs upp av den enskilde lärarens arbete och att det är 
schemat som styr var man befinner sig under dagen. Den fjärde läraren skattade denna kultur 
till 0. Denne lärare skattade istället skolans inslag av den politiska kulturen till 50 poäng och 
menade att:

Till största delen är det så att vi är ett antal grupper med olika intressen på den här 
skolan och det pågår lite kamp mellan de olika grupperna. Bristen på ordning och 
kravet på regler är något som visar på ett symtom att skolan inte har en tydlighet och 
samsyn runt dessa frågor. För om det var på det viset skulle inte eleverna komma till 
skolan i femman och sexan och tycka att det är pest och pina. En gemensam värdegrund 
och en samsyn på skolan skulle göra att man får bättre arbetsro.

(ur intervju med lärargruppen)

Läraren menade att ingen ska eller kan ses som en syndabock för att skolan inte har tydliga, 
gemensamma regler. Respondenterna är övertygade om att de enskilda arbetslagen fungerar 
bra, men man vet lite om varandra. Arbetslagen fungerar som isolerade delar där var och en 
strävar framåt. Problemet är att det gemensamma arbetet saknas och det är i det som en 
tydlighet kan växa fram. Den rationellt byråkratiska kulturens inslag skattades lägst till endast 
10 poäng med en spridning från 0 till 20 poäng. Även den spontanistiska kulturens inslag 
skattades lågt. Lärarna upplevde att skolans uppgifter är decentraliserade till den enskilde 
läraren och att läraren har ett stort utrymme att utveckla det egna arbetet.

3.2.6 Skola C – önskad kultur
Ansvarsgrupps- eller arbetslagskulturen har ökat när respondenterna skattade det önskade 
inslaget av denna kultur. På Skola C har denna kultur ökat från 34 poäng till 41 poäng. Den 
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rationellt byråkratiska kulturens inslag har också ökat. Nuläget skattades till 10 poäng medan 
det önskade inslaget skattades till 33 poäng. Lärarna sa sig önska en starkare ledning.

Det finns en önskan om att ledningen skulle vara kraftfullare, men man kan 
förstå att det varit många omorganisationer och skolledningen gör så gott man 
kan men det är något som på sikt skulle kunna bli bättre bl a det med klara och 
tydliga rutiner för lärarna.

(ur intervju med lärargruppen)

Lärarna upplevde att ledningen inte har en långsiktig strategi med det arbete som görs på 
skolan. Ledningen är också otydlig och det skapar ett otryggt arbetsklimat. Ett annat önskemål 
var att det behöver tas fram tydliga regler för arbete och samvaro. 

3.2.7 Skola D – nuläge
Skola D är den av skolorna som enligt lärarnas skattning i minst grad genomsyras av en 
ansvarsgrupps- eller arbetslagskultur. De fyra lärarna bedömde sammantaget att skolan består 
till 12 poäng av denna kultur. Det de flesta respondenterna ansåg att det som överensstämde 
med ansvarsgrupps- eller arbetslagskulturen är att de arbetar i arbetslag. Spridningen var från 
9 till 20 poäng. Det kulturinslag som dominerade enligt lärarnas sammantagna skattning var 
den spontanistiska kulturen. Inslaget från denna kultur skattades till 50 poäng med en 
spridning från 30 till 70 poäng. Här ansåg respondenterna att det mesta stämde in på hur de 
arbetar på Skola D. Det ligger ett stort ansvar för undervisningen på lärarna i första hand, i 
andra hand samarbetar lärarna inom arbetslaget. Mellan de olika arbetslagen sker nästan inget 
samarbete alls. Lärarna ansåg att de har stor frihet att själva lägga upp undervisningen. Vill de 
pröva något nytt inom arbetslaget så finns det inget som möter något hinder för det. 
Skolledningen hjälper till om det dyker upp några problem. Den rationellt byråkratiska 
kulturen skattades till 20 poäng, (spridning: 10 till 40 poäng). Den lärare som skattade den 
rationellt byråkratiska kulturen till 10 poäng anser att skolan brister i att följa upp resultat och 
att utvärdera verksamheten. Den lärare som skattade samma kulturinslag till 40 poäng ansåg 
att ledningen har tydliggjort målen i medarbetarsamtalen. Den professionella kollegiala 
kulturens inslag skattades nästan lika högt, 15 poäng i det närmaste jämt fördelat mellan 
respondenterna. De ansåg att det finns regler på skolan för personalens arbete och att det råder 
ordning och reda. Medarbetarsamtalen värderas högt av lärarna och de mål som skolledningen 
har för verksamheten följs och här är ledningen tydlig med vad den förväntar sig av lärarna. 
Den politiska kulturen skattas mycket lågt, 3 poäng. 

Att det skulle vara mycket konflikter och att arbetslagen skulle arbeta mot 
varandra och rektorn skulle ibland ställa upp för den ene och ibland för den 
andre stämmer inte alls.

(ur intervju med lärargruppen)

3.2.8 Skola D – önskad  kultur
Ansvarsgrupps- eller arbetslagskulturen får en något högre önskad skattning, från 
nulägesskattningens12 poäng till 21 poäng. Lärarna ansåg att de skulle vilja arbeta mer 
elevaktivt. Det rationellt byråkratiska kulturinslaget ökar från 20 till 25 poäng, för att de ansåg 
att skolledningen brister när det gäller att stödja och uppmuntra enskilda lärares 
utvecklingsinitiativ och vidare bedömde de att skolan borde följa upp och utvärdera arbetet 
bättre.
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En av respondenterna önskade en starkare ledning. Det spontanistiska kulturinslaget minskar 
något när lärarna skattade den önskade kulturen, från 50 till 38 poäng. Dessa poäng fördelas 
till ansvarskulturen och den rationellt byråkratiska kulturen.

3.2.9 Sammanfattning
Skola A och Skola B är de två skolor som har högsta kulturinslaget av ansvarsgrupps- eller 
arbetslagskulturen, 50 poäng respektive 45 poäng, när respondenterna beskrev nuläget. Skola 
A är den skola som önskar ett betydligt mindre inslag av denna kultur från nuvarande 50 
poäng till önskade 20 poäng. Det lärarna i första hand ansåg att de ville ha mer av när de 
önskade var det rationellt byråkratiska inslaget. Skola B ville också ha mer av det rationellt 
byråkratiska inslaget, från nuvarande 10 poäng till önskade 40 poäng. Dock har de kvar 
ungefär samma inslag på ansvarsgrupps- eller arbetslagkulturen från nuvarande 45 poäng till 
önskade 40 poäng. På Skola B har det spontanistiska inslaget ändrat sig från nuvarande 30 
poäng till önskade13 poäng.

Skola C ökade också det rationalistiskt byråkratiska inslaget från nuvarande 10 poäng till 
önskade 33 poäng. Men på den här skolan ökade också ansvarsgrupps- eller arbetslagkulturen 
från nuvarande 34 poäng till önskade 41 poäng. Ökade gjorde också denna kultur på Skola D 
från 12 poäng till 21 poäng. Skola C hämtade sina poäng från både den politiska och 
spontanistiska kulturen medan Skola D hämtade lejonparten från den spontanistiska kulturen 
som minskade från nuvarande 50 poäng till önskade 38 poäng.

3.3 Infrastruktur

Med syftet att få en mer tydlig bild av skolans inre liv och kultur så fick de intervjuade 
respondenterna på respektive grundskola också besvara några frågor runt skolans 
infrastruktur. Skolors infrastruktur består av ett antal delsystem. I denna studie har jag valt att 
se närmare på skolornas normsystem, belönings- och sanktionssystem, makt- och 
ansvarsfördelningssystem, grupperingssystem, kommunikationssystem och 
kvalitetssäkringssystem, De utvecklingsbefrämjande dragen för respektive delsystem finns 
sammanfattade på sidan 22. Jag avslutar varje delsystem med att bedöma om de innehåller de 
karaktäristiska drag som behövs för att främja ett förbättringsarbete. 

3.3.1 Normsystemet 
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 lärare och ledare på skolan vill arbeta mot, och 
som tar avstånd från eller markerar gränser för det som inte är tillåtet.  

På Skola A och Skola B uttryckte respondenterna att de arbetar efter normen att alla elever är 
alla lärares ansvar. På Skola C har lärarna arbetat med att få till stånd en sådan norm, men de 
har inte lyckats få det att fungera. Tydligast är när någon lärare är ute på rastvakt och säger till 
en elev från ett annat arbetslag. Vissa elever tar inte en tillsägelse på allvar från en lärare som 
inte är ens egen. 

Lärarna på Skola A och Skola B uttryckte att de alltid gemensamt i arbetslaget diskuterar de 
problem som dyker upp. Elevproblem försöker lärarna lösa tillsammans med eleven och 
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dennes lärare. Respondenterna på Skola C menade att de inom arbetslaget diskuterar problem 
av olika art, men det sker mer sällan mellan arbetslagen. Detta uttryckte också respondenterna 
på Skola D.

På Skola D bedömde lärarna att det finns en övergripande gemensam syn på vilka regler som 
gäller på skolan och att dessa diskuteras kontinuerligt på personalkonferensen. En av 
respondenterna menade att det som ny på skolan var svårt att veta vilka formella och 
informella regler som gäller. Respondenterna på Skola C uttryckte att skolans regler och 
värdegrund sällan diskuteras mellan lagen och därför förekommer ingen samsyn. Däremot är 
regler och normer mer klara inom de olika arbetslagen på Skola C. På Skola A och på Skola B 
ansåg respondenterna att de under åren har arbetat med vilka regler som gäller och respektive 
skola är tydliga mot elever och föräldrar att så här tycker vi. Tack vare det behöver inte 
eleverna tänja på gränserna och spela ut lärarna mot varandra. Eleverna vet att alla lärare är 
överens, menade de intervjuade lärarna.

På Skola A och på Skola B ansåg lärarna att de snabbt får feedback från eleverna om en 
lektion är bra eller inte. Lärarna ansåg också att de känner av om något varit bra eller dåligt. 
Föräldrar ger också feedback. Att ha föräldrarnas förtroende är viktigt. När man ser att en elev 
inte ens hinner ha rast för att jobbet är så roligt så är det i sig en stor belöning, ansåg en lärare.

På Skola D upplevde lärarna att arbetet med det skolutvecklingsprojekt, som pågått över en 
längre tid, har varit stimulerande eftersom alla arbetar med samma sak. Dock ansåg de att 
lärarjobbet är ett ganska ensamt jobb och att man i vardagen inte får så mycket feedback på 
jobbet. Någon av lärarna menade att eleverna kan ge beröm om de tycker att man gjort något 
roligt. En av lärarna ansåg ”att om man inget hör så är det lugnt” och att man egentligen inte 
förväntar sig positiv feedback i läraryrket. Lärarna upplevde att när de har ett specialuppdrag 
såsom pilot eller lärledare får de ”ljuset på sig” och då uppmärksammar skolledningen vad 
man gör. I klassrummet är läraren inte sedd av skolledningen på samma vis. Respondenterna 
funderade över hur skolledningen egentligen klarar av att sätta lön på det jobb som görs i 
klassrummet eftersom de vet så lite om den verksamheten. En paradox i sammanhanget är att 
om man tar på sig ett ytterligare uppdrag vid sidan av undervisningen, så kan man inte göra 
ett lika bra arbete i klassrummet – ändå är det det extra uppdraget som ger högre lön!

På Skola C nämnde lärarna att skolledningen stöttar och ger positiv feedback. Här drar sig 
inte skolledningen för att vara tydlig om något bra har gjorts.

Om normsystemet är utvecklingsbefrämjande bör det vara knutet till belönings- och 
bestraffningssystemet 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. En sådan 
medveten strategi går inte att finna på någon av de undersökta skolorna. Flera av 
respondenterna efterlyste emellertid något liknande.

3.3.2 Beslutssystemet
Under beslutssystemet kan man länka samman makt- och ansvarssystemet och 
kommunikationssystemet.

På Skola A och på Skola B berättade lärarna att kommunikationen sker via e-post från 
skolledningen till lärarna, men lärarna själva skickar nästan aldrig själva någon e-post. Rektor 
kommer regelbundet och hälsar på och då samtalar man om de funderingar man har. På båda 
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skolorna önskade lärarna att rektor skulle finnas mer tillgänglig på skolan så att det skulle bli 
enklare att få igång ett samarbete. När rektorn kommer till Skola A står man i kö för att få en 
stund var med rektorn och säga det man har på hjärtat, berättade lärarna Alla menade att det är 
viktigt att rektor presenterar sig för eleverna så att de också vet vem som är rektor. 
Alla var vidare av den uppfattningen att det är viktigt att rektor kommer ut och hälsar på i 
klasserna om han/hon har en stund över. Rektor får inte glömma bort hur verkligheten är och 
ska därför inte känna att de stör om de kommer och hälsar på. Rektor bör vara mer 
pedagogisk ledare, ansåg de intervjuade lärarna. En respondent tyckte att det bör finnas en 
ekonomisk ledare och en pedagogisk ledare på varje skola där den pedagogiske ledaren är så 
insatt i skolans pedagogiska verksamhet att han/hon kan ta striden att kräva mer resurser till 
skolan när det behövs istället för att lärarna ska göra det. Lärarna har så fullt med det de redan 
gör att det vore skönt att ledaren tog ansvar för den delen. 

Lärarna på Skola A och Skola B upplevde inte delaktighet i exempelvis arbetet med 
resursfördelningen. Begär man extraresurser blir man sällan lyssnad till och tagen på allvar. 
Man borde som lärare få större möjlighet att vara med och påverka resurstilldelningen, ansåg 
lärarna. Det skulle kännas bra om man inte blev bromsad i arbetet med eleverna på grund av 
för lite resurser. Respondenterna vill inte klaga men det är viktigt att eleverna får de resurser 
de behöver för att uppnå styrdokumentens mål och riktlinjer. Lärarna vill tro att om rektor 
kom in och såg lärarna i arbete så skulle de få en större förståelse för de krav som ställs.

Lärarna på Skola C menade att de alltid får vara med och ha en åsikt, men hur mycket de kan 
påverka är de osäkra på. I klassrummet har de stor påverkansmöjlighet. Respondenterna 
menade att det ständigt läggs på lärarna nya ansvarsområden, men att det sällan tas bort något. 
En respondent menade att det är frustrerande att se brister på många områden i verksamheten 
och då behöver man någon som hjälper till och benar upp det. En visionär som säger att nu tar 
vi det här först och sedan det. Detta är en ledningsfråga, menade läraren. Det saknas en 
långsiktig plan över vilka frågor som behöver behandlas. Lärarna upplevde att de stora 
besluten fattas högt upp och att de inte har mycket att säga till om, exempelvis IUP. 

På Skola C kommunicerar ledningen via e-post och det är mycket bra tyckte lärarna. 
Skolledningen kommer också ut och besöker arbetslagen. Oftast kommer de när det inte 
fungerar. Det vore bra om de kom även när det fungerar bra.

Lärarna upplevde att de har stora påverkansmöjligheter och ansåg att skolledningen alltid 
lyssnar på de förslag som medarbetarna föreslår. 

På Skola D beskrev lärarna att rektorn beslutar, men även i arbetslaget fattas det beslut genom 
röstning. Respondenterna ansåg att på arbetslagsnivån har alla mycket att säga till om. 
Arbetslagen är väl fungerande och alla tar ansvar. Lärarna beskrev att arbetslaget har en fast 
ordförande och att sekreterarskapet roterar. Det finns möjlighet att i förväg skriva upp vilka 
frågor som tas upp på arbetslagsträffen. Alla får komma till tals på mötet och alla lyssnar på 
alla. Det är högt i tak och det känns inte konstigt om en lärare vill ta upp något som inte 
fungerar. Mötena dokumenteras och protokollen sparas. 

På Skola D kommunicerar ledningen via e-post. Det är inte mycket kommunikation mellan 
arbetslagen. Informationen kommer sent. Någon av lärarna ansåg att det kan gå för långt när 
all information ska gå över e-posten. Personliga samtal kan vara en viktig väg. Respondenten 
ansåg att det finns en för stor tilltro till datorer. Alla håller inte med utan tycker att e-posten 
kan vara ett smidigt sätt att kommunicera.
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För att beslutssystemet ska vara utvecklingsbefrämjande behöver det vara utformat på det 
viset att lärarna upplever att de har en reell möjlighet att påverka, samt att beslut är nära 
knutna till de grupper som är ansvariga för att verkställa dem. Här räknas också in ett 
ledarskap som förmår att ta beslut som prioriterar och planlägger utvecklingsarbetet för fler än 
1-2 år framåt. Denna process behöver kontinuerligt ses över. Allt detta kräver att skolan har 
ett bra kommunikationssystem som gör det lätt för lärarna att få reda på vad som händer och 
som gör det lätt för lärare och elever att själva meddela organisationens olika delar. På Skola 
A och på Skola B ansåg lärarna att de hade små påverkansmöjligheter och att beslut fattades 
långt från verksamheten. På Skola C ansåg lärarna att de blev lyssnade till och att de har 
möjlighet att påverka. Dock önskade skola C en starkare ledning som tydligare visade på 
riktningen för verksamheten. Skola D lärare ansåg att de har ganska stor delaktighet i besluten 
och att arbetslagen har mycket att säga till om.

3.3.3 Grupperingssystemet
Skola A är organiserad i årskurser och det är också på Skola B. Båda skolorna är 
tvåparallelliga. Skola C däremot är organiserad i åldersblandade arbetslag men delar ändå för 
det mesta upp eleverna i åldersgrupper. Skola D har tidigare varit organiserad i 
åldersblandade arbetslag men har från och med i fjol organiserat om sig i åldershomogena 
arbetslag. Respondenterna är inte överens om åldershomogena eller åldersblandade grupper är 
bäst. 

Jag är inte säker på att åldershomogena grupper är det bästa. Att starta upp med en stor 
grupp sjuor är ett jättejobb. Men att ha bara nior har varit väldigt bra och det har varit 
en fördel att arbeta ihop sig till ett arbetslag med nior. Jag tycker att det är tråkigt att 
arbeta med samma sak i fem klasser.

Jag tycker att det är rätt skönt att arbeta i parallella grupper och det är arbetssparande. 
Eftersom jag inte har så stor erfarenhet av läraryrket tycker jag att det är bra att göra 
samma sak fem gånger.

(ur intervju med lärargrupp)

Skola A består av ett arbetslag och det gör Skola B också. Skola C består av fyra arbetslag 
och Skola D av tre. Det de olika arbetslagen i första hand arbetar med på Skola C är det 
övergripande pedagogiska arbetet, men också praktiska frågor. Det som diskuteras mycket i 
arbetslagen är värdegrundsfrågor. 

Alla skolorna har organiserat lärarna i lärgrupper som leds av utbildade lärledare. På Skola D 
motsvarar lärgrupperna arbetslaget men på Skola C är lärgrupperna blandade från alla 
arbetslag utom ett som är intakt. Lärgrupperna på Skola C arbetar med pedagogiska frågor 
som lärarna valt utifrån intresse. Skola A och Skola B har en lärgrupp på respektive skola. 

Skola A har veckomöten där nästan alla är med. Det är lärarna på fritids som häller öppet till 
sju på kvällen som inte kan vara med varje vecka. Detta är till nackdel för samarbetet och en 
risk att lärarna på fritids känner sig åsidosatta. För att lösa detta problem överväger 
pedagogerna att en gång i månaden ha ett möte som startar efter det att fritids har stängt. 
Veckomöte har också de andra skolorna. Skola B har pedagogiskt möte en dag och träff för 
praktiska frågor en annan dag varje vecka. 
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På Skola D arbetar lärarna även i ämnesgrupper då och då. Respondenterna beskriver också 
att lärarna har möten för ren social samvaro. De olika arbetslagen brukar turas om att ansvara 
för de träffarna. Det är viktigt att träffas över arbetslagsgränserna, ansåg en av 
respondenterna. En annan respondent menade att trots dessa träffar finns det för lite samvaro 
mellan arbetslagen.

En av lärarna berättar att man tidigare haft gemensamt fredagsfika, men det har man 
inte alls nu för tiden. Personalrummet används inte alls av den pedagogiska personalen. 
När jag frågar om de saknar träffarna i personalrummet får jag ett svävande svar, men 
läraren konstaterar att det är sällan man pratar med kollegor utanför arbetslaget och det 
kan man sakna.

(ur intervjun med lärargruppen)

För att grupperingssystemet ska vara utvecklingsbefrämjande behöver organiseringen av 
arbetet bjuda till rikliga tillfällen för social samvaro där lärare och elever träffas i olika 
grupper för att kunna fånga verksamheten i sin helhet. När lärarna beskrev hur 
grupperingssystemet fungerar på respektive skola, ingår inte eleverna naturligt i lärarnas 
beskrivningar. Man pratar om eleverna i grupperna men inte med dem. Utifrån lärarnas 
beskrivning av lärgrupperna kan man skönja ett utvecklingsbefrämjande arbete där 
undervisningen sätts i centrum utifrån elevernas perspektiv. Skola A och Skola B beskriver ett 
samarbete som inbegriper hela skolan medan Skola C och Skola D beskriver ett stort 
samarbete inom de olika arbetslagen mellan lärarna men ett nästan obefintligt arbete mellan 
arbetslagen på de respektive skolorna

3.3.4 Kvalitetssäkringssystemet
På Skola B har man träff en gång per vecka då man samtalar om elevproblem och hur man 
ska rätta till det som inte fungerar som det ska. Skolan har också en tydlig rutin för kränkande 
behandling. Denna rutin är också känd av elever och föräldrar. Dyker det upp 
samarbetsproblem mellan personalen upplevde inte respondenterna att det var några problem 
att ta upp dessa heller. Däremot så ansåg lärarna på Skola A att man inte har några tydliga 
rutiner för samarbetsproblem i personalgruppen. Rutiner för detta efterlystes också av lärarna 
på Skola C. En respondent funderar över om samarbetsproblem löses lättare om man har en 
jämnare könsfördelning bland lärarna. 

En av lärarna beskriver hur man praktiskt arbetar med en konflikt mellan elever eller mellan 
lärare och elev på Skola B:

Läraren berättar att när man har en utredning på skolan så dokumenterar man det som 
sagts av respektive elev i en konflikt. En del elever blir större och mer slipade och kan 
förneka att det har han/hon inte sagt, men då finns det dokumenterat. Det sitter alltid två 
vuxna med när man löser en större konflikt. Ett sådant samtal förs utifrån olika 
utgångspunkter. Det kan vara beroende på allvaret i konflikten, vilken elev det handlar 
om eller hur den enskilde läraren upplever situationen. Det kan vara så att det en lärare 
behöver hjälp med, kan en annan lärare i en viss situation klara själv. Genom att man 
hjälps åt på det sättet så underlättar det vardagen och det blir lättare att gå till jobbet.

(ur intervju med lärargruppen)

En respondent berättade att alla möten dokumenteras och sparas i en pärm. En kopia skickas 
också till skolledningen. Detta görs på både Skola A och Skola B. Lärarna ansåg att det är 
mycket bra att mötena blir dokumenterade att man kan gå tillbaka och se vad som bestämts.
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På skola D berättade respondenterna att man på våren i sexan diagnostiserar sexorna och då 
får man en antydan om vilken kunskapsnivå eleverna som kommer till hösten befinner sig på. 
Och sedan ser man utifrån detta vad man ska ta till för några åtgärder för att hjälpa de som 
inte gör framsteg.  En av respondenterna som är ny ansåg sig ha dåligt med rutin på vilka 
åtgärder som man kan ta till. En lärare ansåg att det beror på vilken sorts brister som finns. 
Exempelvis för mobbning så finns det tydliga rutiner. Kvalitetsredovisningen belyser brister 
som man som lärare redan vet om och det har inte blivit så mycket åtgärdat av det som kom 
fram i samband med kvalitetsredovisningen. Man ansåg också att kvalitetsredovisningen tar 
upp så dumma frågor att man inte vet vad man fått för svar. Föräldrarna vet nog inte riktigt 
vad man svarat på.

Det finns en tydlig arbetsrutin för att upptäcka elever med svårigheter. Först ska man lösa 
problemen i arbetslaget, med åtgärdsprogram och sedan går man vidare till elevvårdsteamet. 
Man upplevde att det är mycket ifyllande av papper och det går lång tid innan man kommer 
fram till åtgärd – nästan en hel termin. Det borde gå fortare att få hjälp. Det finns något som 
kallas Bullerbyn 1 och Bullerbyn 2 för elever som behöver komma ifrån och få hjälp. 
Bullerbyn 2 kan jämföras med skoldaghem och åtgärdar mer sociala problem. Bullerbyn 2 
ligger inte på skolan.  Det behövs fler lärare till Bullerbyn. De som arbetar där gör ett utmärkt 
jobb, men de har en stor arbetsbelastning. Det finns en speciallärare knuten till varje arbetslag. 
Ibland arbetar specialläraren i Bullerbyn men ibland är han/hon med i klassrummet. Systemet 
är flexibelt och det är att föredra.

Lärarna på Skola C tyckte att det är lätt att upptäcka brister men det är svårare att rätta till 
dem. Alla uttryckte att det inte finns några uttalade rutiner och system som gör det lättare att 
upptäcka brister. De tyckte att det handlar om ansvar och önskar att det skulle finnas ett mer 
uttalat kollektivt ansvar på skolan och att arbetslaget blir den plattform där problem löses. En 
annan sak är skyddsronder och där hittar man brister i den fysiska miljön. Man menade också 
att elevvårdsteam och trygghetsteamet är två åtgärder för att komma åt brister. Man benar upp 
saker och löser dem allt eftersom. Men det är helt klart att det krävs fler rutiner för att 
upptäcka brister. En lärare funderade över varför man upptäcker fler och fler brister i 
verksamheten och tror att det kan vara en följd av allt utvecklingsarbete som genomförts. Man 
är inte nöjd med hur man har det längre utan man vill att det ska bli bättre.

För att kvalitetssystemet ska vara utvecklingsbefrämjande behöver skolan ha ett system där 
man planmässigt samlar in information om delar av verksamheten. Efter insamlandet sker en 
sammanställning och en värdering för att till sist leda till åtgärder. Endast lärare på Skola D 
nämner den rutin för kvalitetsarbetet som har arbetats fram i kommunen under fyra år. Där 
man bland annat startar med att fylla i en likadan enkät varje år. Denna enkät går också ut i en 
modifierad form till föräldrar och elever. Hela arbetet sammanställs till ett dokument som 
sedan går tillbaka ut till skolorna. Värdering och analys av arbetet görs först av rektorerna 
innan det går ut till arbetslaget. Utifrån den sammanställningen är det meningen att varje skola 
ska bestämma kommande års förbättringsarbete. Dock anser lärarna på Skola D att enkäten är 
för svår för föräldrarna att fylla i och att den inte ger svar på vilka brister som finns i 
verksamheten. I kommunen finns ett kvalitetssäkringssystem för grundskolan som inte 
tydliggjorts för lärarna. Skola C anser sig inte ha tydliga rutiner för att lösa gemensamma 
problem men skolan nämner att det finns lärgrupper som arbetar med att finna rutiner för 
olika problem. Skola B har träffar där man arbetar med elevproblem men inget system för hur 
man kontinuerligt samlar in information om hela verksamheten. Skola A arbetar också med 
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elevproblem men man har inte heller en medveten utvärderingsorganisation som fångar upp 
information om verksamhetens alla delar 

3.3.5 Sammanfattning
Avslutningsvis bedöms Skola B infrastruktur inte vara av det slag att den främjar ett 
förbättringsarbete vad gäller beslutssystemet, grupperingssystemet och 
kvalitetssäkringssystemet. Normsystemet är det system man arbetar mest med. Bland annat 
har skolan tagit fram en plan mot kränkande behandling. Skola A infrastruktur bedöms inte 
heller vara av det slag att den främjar ett förbättringsarbete. Den här skolan arbetar också med 
normsystemet men mest utifrån elevernas perspektiv. Skola C har inte heller 
förbättringsfrämjande delsystem vad gäller normsystemet, beslutssystemet, 
grupperingssystemet och kvalitetssystemet. De olika arbetslagen arbetar isolerat från varandra 
i många frågor. Dock har försök gjorts att göra arbetsgrupper som arbetar med övergripande 
problem. Skola D har också en infrastruktur som inte befrämjar skolförbättring vad gäller 
grupperingssystemet och kvalitetssäkringssystemet. Man arbetar mycket med normsystemet 
och även med beslutssystemet men en tydlighet för hela skolan saknas för där arbetar också 
arbetslagen isolerat från varandra.

3.4 Förbättringsstrategier och framgångsfaktorer

I gruppintervjun fick lärarna på respektive grundskola ange vilka faktorer de ansåg vara 
viktiga för att lyckas med att forma den nya skolan i kommunen. Samma fråga ställdes också 
till samtliga lärare på respektive grundskola i det lärande samtalet. Åsikterna som framkom i 
de två samtalsmodellerna har tidigare sammanställts skola för skola och redovisas här som ett 
gemensamt resultat för de fyra grundskolorna då inga tydliga mönster för de enskilda skolorna 
kunde skönjas. Förbättringsstrategierna och framgångsfaktorerna som framkom i intervjuerna 
sorterades under följande sju kategorier:

• Professionalitet.
• Organisationsstruktur
• Information/inflytande/delaktighet
• Inställning till förändring
• Fortbildning/spaning/studiebesök
• Fysisk arbetsmiljö
• Infasning

3.4.1 Professionalitet
Respondenterna ansåg att lärarna på de olika skolorna bör få möjligheter och tid att träffas och 
prata sig samman över stadiegränserna för att bygga en gemensam syn/vision hur den nya 
skolan ska formas och hur vi sätter eleven i centrum. Vidare lyftes vikten av att samtal mellan 
olika lärarkategorier förs professionellt i en öppen och tillåtande miljö, gärna med hjälp av 
externa krafter som vågar utmana lärarnas tänkande. Denna gemensamhet behöver byggas 
tillsammans med skolledningen så man undviker frustration och irritation. Målen som styr 
verksamheten behöver vara mer långsiktiga. Några respondenter föreslog att man kan arbeta 
aktivt med att prova nya pedagogiska idéer i små projekt som utvärderas och diskuteras.
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• Arbeta fram en gemensam vision och tydliga mål med skolans arbete.
• Använda sig av lärgruppsorganisationen för att tillsammans med 

skolledningen samtala och utmana varandras tänkande.
• Prova pedagogiska idéer i små projekt.

3.4.2 Organisationsstruktur
Respondenterna menade att det är av stor vikt att det arbetas fram en tydlig 
organisationsstruktur som underlättar samarbetet mellan lärare och som öppnar möjligheterna 
att lättare nå de mål som läroplanen föreskriver exempelvis om man ska arbeta åldersblandat 
eller åldershomogent på den nya skolan. Något som flera respondenter också nämnde var att 
klyftorna mellan de olika stadierna aktivt bör arbetas bort innan de olika kulturerna slås 
samman. Mer resurser till minskade elevgrupper och/eller ökad lärartäthet nämns av flera 
respondenter.

Jag är en kugge i det stora maskineriet och vi ska tillsammans skapa så bra lärmiljöer 
som möjligt ur elevens perspektiv. Jag ser ekonomiska hinder och begränsningar och 
skulle därför vilja ha större ytor och mindre elevgrupper för att kunna skapa en 
flexibilitet och en ämnesövergripande undervisning

                (Ur det lärande samtalet med lärarna)

• Arbeta fram en tydlig organisationsstruktur som underlättar samarbetet 
mellan lärare.

3.4.3 Information/inflytande/delaktighet
Här nämnde respondenterna i första hand vikten av att all personal får kontinuerlig och 
korrekt information om processen även om det inte finns något direkt att informera om. Detta 
för att läraren som en representant för skolan lättare kan bemöta undrande föräldrar och 
allmänhet. Personal ska inte behöva hämta sin information ur dagspressen. Respondenterna 
ansåg också att det är viktigt att även obekväm information förmedlas rakt och tydligt för att 
på så sätt förhindra oro. Många respondenter tyckte att det är viktigt att pedagogerna blir 
lyssnade till och tagna på allvar när de framför sina åsikter. Det behövs en plan för hur 
pedagogerna ska kunna vara delaktiga i den fortsatta processen. Flera respondenter menar att 
nytt förtroende mot ledningen behöver byggas upp, eftersom pedagogerna tidigare i processen 
inte upplevt att de blivit lyssnade till.

Man behöver bygga upp nytt förtroende eftersom det är i botten efter alla möten och allt 
arbete som inte blev något. Vi behöver ta nya tag.

(ur det lärande samtalet med lärarna)

• Kontinuerlig, tydlig och korrekt information om processen
• Möjlighet till delaktighet och inflytande

3.4.4 Inställning till förändring
Att personalen har en positiv inställning till den nya skolan är viktigt, menade flera av 
respondenterna. Inställningen behöver vara att det är positivt att det byggs en ny skola i 
kommunen och att lärarna får möjlighet att arbeta tillsammans på ett ställe.
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• En positiv inställning och en förmåga att vända den negativa inledningen på 
processen.

3.4.5 Fortbildning/spaning/studiebesök
Flera av respondenterna uttryckte ett behov att få lära mer om hur en skola som är anpassad 
efter dagens behov kan se ut. Respondenterna uttryckte också behovet av fortbildning inom 
områden såsom: elevbemötande och konflikthantering. Någon lärare funderade över om det 
inte är möjligt att praktiskt börja träna för att arbeta ämnesövergripande och problembaserat i 
arbetslag redan nu. Fortbildningen och studiebesöken önskade pedagogerna genomföra 
tillsammans med kollegor från de andra skolorna.

Det är viktigt att lärarna får möjlighet att tillsammans komma ut på studiebesök och 
titta på skolor som skulle kunna vara förebilder och som visar på hur det skulle kunna 
fungera så man kan få andra bilder själv.

                                   (ur intervju med lärare)

• Fortbildning om elevbemötande och konflikthantering.
• Studiebesök på skolor som kan vara förebilder

3.4.6 Fysisk arbetsmiljö
De lärare som representerade elevhälsan lyfte vikten av att skolan byggs på sådant sätt att den 
är öppen för alla barn, även de som är handikappade. Respondenterna nämner också vikten av 
att lokalerna utformas så att det är möjligt att bedriva en flexibel undervisning utifrån dagens 
styrdokument. Många av respondenterna uttryckte oro för att lärmiljön blir alltför öppen med 
mycket insyn. Pedagogerna tror inte att det gagnar elevernas inlärning utan att det istället 
skapar oro.

• En god och väl anpassad fysisk arbetsmiljö utifrån de inriktningsmål som 
kommunen tagit fram (bilaga 3)

3.4.7 Infasning
En stor oro uttrycktes för hur flytten till den nya skolan organiseras. Under den här kategorin 
hamnar frågor om hur de nya arbetslagen kommer att se ut. Pedagogerna funderar över sin 
egen plats och roll på den nya skolan. Respondenterna oroar sig för vilka grupper som 
kommer att flytta in först och hur den kulturen kommer att sätta normen för alla andra som 
kommer efter. 

• En välplanerad infasning som innebär att överflyttning av elever till den nya 
skolan sker på ett pedagogiskt övertänkt vis. 

3.4.8 Sammanfattning
Avslutningsvis kan de framgångsfaktorer som nämns i intervjuerna och i de lärande samtalen 
sammanfattas i följande elva punkter:

• Arbeta fram en gemensam vision och tydliga mål med skolans arbete
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• Använda sig av lärgruppsorganisationen för att tillsammans med 
skolledningen samtala och utmana varandras tänkande

• Prova pedagogiska idéer i små projekt.
• Arbeta fram en tydlig organisationsstruktur som underlättar samarbetet 

mellan lärare.
• Kontinuerlig, tydlig och korrekt information om processen
• Möjlighet till delaktighet och inflytande
• En positiv inställning och en förmåga att vända den negativa inledningen på 

processen.
• Fortbildning om elevbemötande och konflikthantering.
• Studiebesök på skolor som kan vara förebilder
• En god och väl anpassad fysisk arbetsmiljö utifrån de inriktningsmål som 

kommunen tagit fram (bilaga 3)
• En välplanerad infasning som innebär att överflyttning av elever till den nya 

skolan sker på ett pedagogiskt övertänkt vis. 

3.5 Vilken bild av framtiden har lärarna?

I intervjun fick respondenterna på de olika grundskolorna göra förutsägelser om var de tror att 
verksamheten kommer att befinna sig 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. 

3.5.1 Skola A – framtidsvision 
De intervjuade såg en lugn miljö med personal som passar bra ihop. Möjligheter ska finnas att 
lärare kan gå undan med smågrupper utan att känna sig stressad för det finns gott om 
lärarresurser. En lärare såg inget större behov av många små lokaler utan såg en lösning med 
ett större rum som går att avgränsa med låga skåp som läraren kan se över eftersom arbetet 
med de yngre eleverna kräver att läraren måste finnas till hands hela tiden.

Det är viktigt att vi får vara med och påverka hela vägen fram. Man måste lyssna till oss 
och att vi får välja arbetskamrater. Viktigt att vi som flyttar in i den nya skolan känner 
oss nöjda.
                                                                                (ur intervju med lärarna)

3.5.2 Skola B – framtidsvision 
På den här skolan ansåg respondenterna att det var viktigt att verksamheten planeras utifrån 
de elever som behöver struktur och att det finns lämpliga lokaler för de vuxna som ska ta hand 
om dessa elever. Det får inte bli för många elever per lärare. Lärarna ansåg att de elever som 
har det jobbigt inte är flexibla och inte betjänta av att byta lokal. De klarar inte möta många 
nya ansikten. Det behövs en rörlig resurs som kan möta dessa elevers behov. Inte heller får 
det vara för många glasytor i klassrummet mot korridorerna där andra barn passerar. 
Pedagogerna såg också vikten av att de vuxna som ska arbeta tillsammans måste ha fått 
träffats och lärt känna varandra innan de flyttar in i den nya skolan.

På vägen till drömskolan har alla som ska jobba i den nya skolan träffats och pratat sig 
samman. Om man ska få en bra start med den nya skolan så måste de vuxna känna att 
de är väl förberedda och har fått vara med och påverkat. En lärares arbete är så 
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krävande att det viktigt vem man arbetar med. Man måste veta var man har varandra för 
man har inte tid att ”slipa sig jämna” samtidigt som man ska ägna sig åt eleverna. Det är 
något som man ska vara klar med innan.

(ur intervju med lärarna)

3.5.3 Skola C – framtidsvision 
På den här skolan uttryckte respondenterna en oro inför 2008. Pedagogerna frågade sig hur 
infasningen kommer att gå till och vilka som kommer att flytta in först eftersom alla inte får 
plats med en gång. En lärare menade att det är viktigt att man redan nu arbetar fram en tydlig 
organisationsstruktur och gemensamma riktlinjer för kommunens alla skolor oavsett om man 
flyttar till en ny skola eller inte. En del av respondenterna trodde inte på en ny stor skola och 
en respondent såg det som negativt att eleverna ska gå i samma skola från förskolan till 
gymnasiet. En lärare var också orolig för om den skola som planeras verkligen är den skola 
som de människor, som söker sig till det lilla och naturnära önskar.

Jag tror på att ha kvar småskolorna med tanke på inflyttningen från Holland. Jag 
funderar också på om inte en F-9 skola med ett separat gymnasium skulle vara bäst.

(ur intervju med lärarna)
 
Flertalet av respondenterna ansåg att det behövs en ny samhällssyn på skolan, där föräldrarna 
tar större ansvar för elevernas uppträdande. Någon ansåg också att det behövs en skollag som 
ger lärarna större handlingsutrymme.

3.5.4 Skola D – framtidsvision 
Någon av respondenterna trodde inte att det kommer vara någon större förändring för lärare 
och elever på Skola D. En flyttning för dem kommer inte att vara aktuell förrän 2015. Men 
när man väl är där såg en av lärarna sin roll förändrad där läraren mer handleder och eleverna 
ska klara sig mer på egen hand. Denna bild upplevde flera av respondenterna som negativ 
men en lärare ansåg att det måste vara upp till varje enskild lärare hur han eller hon arbetar 
och att byta arbetssätt bara för att man byter skola inte behöver vara ett måste. Istället såg 
respondenten nya möjligheter tack vare fler grupprum och fler flexibla lokaler. Flera av 
respondenterna ansåg sig inte kunna se hur arbetet i den nya skolan ska se ut och såg det som 
mycket viktigt att genom studiebesök få positiva bilder från skolor som fungerar på ett nytt 
sätt.

Oron för glasytor togs upp av en respondent.

Hur kommer allt glas att påverka eleverna? Egentligen borde det inte finnas ett enda 
fönster – utan eleverna ska inbjudas till en lugn miljö där inget distraherar dem.

(ur intervju med lärarna)

Under gruppintervjun framkom att någon lärare önskade att alla elever skulle ha samma 
kunskaper när de kom till högstadiet annars skulle de stanna i årskurs sex till dess att de var 
klara att flytta upp. 

Det bästa vore om alla elever har samma kunskaper när de kommer upp till sjuan. Har 
de inte det så skulle de få vara kvar i sexan. Nu är det fult att stanna kvar. Nu får vi upp 
elever som inte har kunskaperna och föräldrarna förväntar sig av oss att vi ska utföra 
underverk på tre år när eleven kanske skulle ha behövt fem år på sig.
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       (ur intervju med lärare)

Medan en annan lärare önskade en mer jämlik skola där alla elever slapp att vara stöpta i 
samma form. Läraren kritiserade också betygssystemet som borde vara annorlunda. Ordet 
”godkänd” stämplar eleven på ett obehagligt sätt.
Som avlutning ansåg en av respondenterna att diskussionen om hur man ska arbeta i den nya 
skolan är något som behöver lyftas hos den pedagogiska personalen.

3.6 Sammanfattande resultatredovisning

Nedan följer en sammanfattning av resultatet utifrån de fem frågeställningar som ställdes 
under rubriken 1.3

3.6.1 Hur uppfattar respondenterna motivet med arbetet att forma en ny F – 12 skola?
Sammanfattningsvis kan man se att pedagoger och elever uttryckte en oro över planerna att 
bygga en ny skola i Småstad. I första hand handlade oron om att samla alla elevgrupper från 
förskoleklass till gymnasiets år tre under samma tak. Respondenterna trodde att eleverna inte 
kommer att söka till det egna gymnasiet för att de tröttnat efter att ha gått på samma skola i 
nio år. Men pedagogerna och eleverna tyckte ändå att en ny skola behövs ur både ett 
pedagogiskt och ekonomiskt perspektiv. Skolledarna lyfte enbart positiva aspekter. De 
uppfattade motivet ur ett framtidsperspektiv i första hand men också vikten av att bygga för 
ett ekonomiskt hållbart Småstad ur flera perspektiv. Bland annat ansåg man att det är viktigt 
att anpassa sig till morgondagens samhälle och bli en attraktiv kommun.

3.6.2 Är kulturen på grundskolan en kultur som befrämjar förbättringsarbetet?
Skola A och Skola B är de två skolor som har det högsta kulturinslaget av ansvarsgrupps- 
eller arbetslagskulturen, 50 poäng respektive 45 poäng, när respondenterna beskrev nuläget. 
Skola A är den skola som önskar ett betydligt mindre inslag av denna kultur från nuvarande 
50 poäng till önskade 20 poäng. Det lärarna i första hand ansåg att de ville ha mer av när de 
önskade var det rationellt byråkratiska inslaget. Skola B ville också ha mer av det rationellt 
byråkratiska inslaget, från nuvarande 10 poäng till önskade 40 poäng. Dock har de kvar 
ungefär samma inslag på ansvarsgrupps- eller arbetslagkulturen från nuvarande 45 poäng till 
önskade 40 poäng. På Skola B har det spontanistiska inslaget ändrat sig från nuvarande 30 
poäng till önskade 13 poäng.

Skola C ökade också det rationalistiskt byråkratiska inslaget från nuvarande 10 poäng till 
önskade 33 poäng. Men på den här skolan ökade också ansvarsgrupps- eller arbetslagkulturen 
från nuvarande 34 poäng till önskade 41 poäng. Ökade gjorde också denna kultur på Skola D 
från 12 poäng till 21 poäng. Skola C hämtade sina poäng från både den politiska och 
spontanistiska kulturen medan Skola D hämtade lejonparten från den spontanistiska kulturen 
som minskade från nuvarande 50 poäng till önskade 38 poäng.

Enligt lärarnas egen skattning är Skola A och Skola B två skolor med hög poäng på det 
kulturinslag som anses utvecklingsbefrämjande, 50 respektive 45 poäng på ansvarsgrupps- 
eller arbetslagskulturen. Dock anser Skola A att det är önskvärt att sträva bort från den 
kulturen för att istället stärka det rationellt byråkratiska kulturinslaget. Skola A önskade inslag 
av den utvecklingsbefrämjande ansvarsgrupps- eller arbetslagkulturen minskar från nuvarande 
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50 poäng till önskade 20 poäng. Skola C och Skola D väljer att stärka upp den 
utvecklingsbefrämjande kulturen från nuvarande 34 till önskade 41 poäng för Skola C del och 
från 12 poäng till önskade 21 poäng för Skola D.

3.6.3  Vilka  förbättringsbefrämjande  delsystem  finns  i  de  fyra  grundskolornas 
infrastruktur?
Infrastrukturen på Skola B bedöms inte vara av det slag att den främjar ett förbättringsarbete 
vad gäller beslutssystemet, grupperingssystemet och kvalitetssäkringssystemet. Normsystemet 
är det system man arbetar mest med. Bland annat har skolan tagit fram en plan mot kränkande 
behandling. Skola A infrastruktur bedöms inte heller vara av det slag att den främjar ett 
förbättringsarbete. Den här skolan arbetar också med normsystemet men mest utifrån 
elevernas perspektiv. Skola C har inte heller förbättringsfrämjande delsystem vad gäller 
normsystemet, beslutssystemet, grupperingssystemet och kvalitetssystemet. De olika 
arbetslagen arbetar isolerat från varandra i många frågor. Dock har försök gjorts att göra 
arbetsgrupper som arbetar med övergripande problem. Skola D har också en infrastruktur som 
inte befrämjar skolförbättring vad gäller grupperingssystemet och kvalitetssäkringssystemet. 
Man arbetar mycket med normsystemet och även med beslutssystemet men en tydlighet för 
hela skolan saknas för där arbetar också arbetslagen isolerat från varandra.

3.6.4 Vilka faktorer anser grundskolelärarna vara viktiga i ett förbättringsarbete?
De framgångsfaktorer som nämns i intervjuerna och i de lärande samtalen sammanfattas i 
följande elva punkter:

• Arbeta fram gemensam vision och tydliga mål med skolans arbete
• Använda sig av lärgruppsorganisationen för tillsammans med skolledningen 

samtala och utmana varandras tänkande
• Prova pedagogiska idéer i små projekt.
• Arbeta fram en tydlig organisationsstruktur som underlättar samarbetet 

mellan lärare.
• Kontinuerlig, tydlig och korrekt information om processen
• Möjlighet till delaktighet och inflytande
• En positiv inställning och en förmåga att vända den negativa inledningen på 

processen.
• Fortbildning om elevbemötande och konflikthantering.
• Studiebesök på skolor som kan vara förebilder
• En god och väl anpassad fysisk arbetsmiljö utifrån de inriktningsmål som 

kommunen tagit fram (bilaga 3)
• En välplanerad infasning som innebär att överflyttning av elever till den nya 

skolan sker på ett pedagogiskt övertänkt vis. 

3.6.5 Ser grundskolelärarna ett behov av att förändra sin verksamhet?
Skola A ansåg sig behöva en starkare ledning som oftare är närvarande på skolan och som kan 
definiera vissa företeelser såsom vad ett arbetslag är. Den nystartade lärledarorganisationen 
behöver fortsätta för den hjälper till att föra samtal runt problem som finns. Lärarna ansåg att 
det behövs utarbeta rutiner för eventuella samarbetsproblem på skolan så att sådana problem 
inte sopas under mattan när de dyker upp. Lärarna upplevde att de inte har något att säga till 
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vad gäller resursfördelning men om skolledningen besökte skolan oftare tror lärarna att rektor 
skulle få större förståelse för de behov av resurser som finns.

Skola B ansåg också att de inte hade någon ledning utan skolans arbete bärs upp av de 
enskilda lärarnas arbete. Men lärarna har bra möjligheter att gemensamt lösa de problem som 
dyker upp. Det finns en önskan att nå en större måluppfyllelse i arbetet med alla elever men 
det saknas resurser för att nå ett tillfredställande resultat i det arbetet. Lärarna ansåg också att 
de själva skulle kunna diagnostisera mer. På Skola B är man inte säker på om en stark ledning 
alltid är något positivt. Att ha en stark ledning som inte har insikt i verksamheten kan vara 
arbetsamt och en stark ledning som är positiv behöver förstå vad skolans arbete handlar om 
och förstå vilka resurser som skolan behöver. När lärare äskar om mer resurser till 
verksamheten behöver rektor ta detta på allvar. Ofta upplever lärarna sig inte lyssnade till och 
inte delaktiga i beslutsprocessen. Lärarna på skolan önskar tillbaka elevvårdskonferensen där 
varje elev togs upp tillsammans med lärare, övningslärare, skolledare och elevhälsa.

Skola C har en önskan om en kraftfullare skolledning som visar på klara och tydliga rutiner 
för lärarnas arbete och som också klargör målen med arbetet med eleverna. En lärare tryckte 
hårt på att skolan bör arbeta mot en organisation som främjar samarbetet både inom och 
mellan arbetslagen. I dag arbetar varje arbetslag mer för sig självt. Lärarna saknade 
långsiktiga strategier för skolans arbete. De saknade också gemensamma dokument som 
beskriver vad det innebär att arbeta i ett arbetslag, hur ett utvecklingssamtal ska gå till. 
Lärarna ansåg också att arbetet med värdegrundsfrågor behöver intensifieras. Här gick 
önskningarna isär där en lärare önskade att skolledningen redan vid skolstart talade om för 
eleverna vilka regler och sanktioner som gäller till att man gemensamt arbetar fram tydliga 
strukturer och samsyn runt dessa frågor. 

Skola D önskade att skolan skulle utvärdera verksamheten oftare. En lärare ansåg att feedback 
inte ges så ofta och att hon/han ofta känner sig ensam i arbetet. En lärare ansåg att 
skolledningen inte egentligen har någon kontroll över vad läraren gör i klassrummet, men om 
de ska kunna lönesätta rätt borde de vara ute i klasserna oftare. Lärarna saknade 
kommunikationen mellan de olika arbetslagen. Lärarna ansåg också att information ibland 
kom för sent. En lärare ansåg att det är negativt att all information kommer via e-posten. 
Lärarna efterlyste fler diskussioner med närliggande stadier
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4. Diskussion
Syftet med undersökningen är att kartlägga fyra grundskolor med avseende på deras förmåga 
till att förändra sin syn på kunskap och lärande i ett elevperspektiv. Kartläggningen utgår från 
en kulturanalys av skolans verksamhet. Syftet är vidare att genom kartläggningen skapa ett 
underlag för ett förändringsarbete i Småstads kommun. 

Studien tar sin början i att ca 200 pedagoger, skolledare och elevrådsrepresentanter, under 
hösten 2005, får i ett lärande samtal fundera över frågeställningarna hur de uppfattar 
huvudbudskapet med att forma den nya skolan i Småstads kommun och vad som krävs på 
kort och på lång sikt för att processen ska lyckas. Respondenterna ansåg att huvudmotivet är i 
första hand pedagogiskt men även ekonomiskt. Pedagogerna menade att i kommunen finns 
många gamla och slitna skolor som är för stora och inte ändamålsenliga för den verksamhet 
som bedrivs. Den andra frågeställningen belystes både i det lärande samtalet och i den 
intervju som gjordes med tolv utvalda respondenter. I de samtalen framkom ett antal 
framgångsfaktorer som man ansåg krävdes på lång och på kort sikt för att lyckas med 
processen och projektet att bygga och arbeta i en ny skola i kommunen. Studien fortsatte 
under våren 2006 med att tolv utvalda lärare skattade de kulturinslag som den egna skolans 
kultur består av. De olika kulturinslagen finns beskrivna på sidan 24. Den kultur som enligt 
skolforskning anses vara mest utvecklingsbefrämjande är ansvarsgrupps- eller 
arbetslagskulturen och kan i stora drag beskrivas som en kultur som bygger på lagarbete, där 
målen är klara och där verksamheten består av samverkan mellan de olika enheterna. Denna 
kultur skattades högst av Skola A, Skola B och Skola C. Skola D skattade den spontanistiska 
kulturen högst. Denna kultur karaktäriseras av att nästan alla uppgifter är decentraliserade till 
den enskilde läraren. För att få ett jämförelsematerial fick också lärarna skatta de kulturinslag 
de önskade att skolan skulle bestå av. Det kulturinslag som Skola A önskade att deras skola 
mest bestod av var den rationellt byråkratiska kulturen. Denna kultur innebär att skolan 
utmärks av en stark ledning som klargör målen och följer upp arbetet. Det finns tydliga regler 
för personalens arbete och undervisningen är lärarstyrd och utförs enligt tydliga rutiner. Skola 
B önskade att deras skola bestod av lika stora delar ansvarsgrupps– eller arbetslagskultur som 
den rationellt byråkratiska kulturen. Skola C önskade att deras skola bestod till huvudparten 
av ansvarsgrupps– eller arbetslagskultur men tätt följt av den rationellt byråkratiska kulturen. 
Skola D önskade fortfarande att huvudparten av deras kultur bestod av den spontanistiska 
kulturen. I samtalet med de tolv lärarna genomfördes också en intervju som var tänkt att fånga 
hur infrastrukturen på de fyra grundskolorna såg ut och om den kunde anses vara 
förbättringsbefrämjande. Resultatet visar att ingen av de fyra grundskolorna har en 
infrastruktur som främjar skolutveckling i alla delsystem, dock kan man se att vissa system är 
mer utvecklade på vissa av skolorna. 

4.1 Metoddiskussion

I min undersökning har jag använt mig av olika verktyg för att få svar på de frågor jag ställt; 
lärande samtal, en skattningsenkät och intervjuer. Lärande samtalet var en bra samtalsform 
som gjorde att vi kunde nå så många personer som vi gjorde, ca 200 stycken. Hade det 
samtalet varit optimalt skulle vi ha spelat in det som sades. Jag har också funderat över om det 
lärande samtalet skulle ha varit ännu bättre om vi låtit respondenterna tagit del av 
frågeställningarna i förväg eller om det skulle ha tagit bort spontaniteten i samtalet. Enligt 
Ericsson (2001) ska lärarna i ett lärande samtal alltid få frågorna i förväg för att de ska ha 
möjlighet att förbereda sig. Nu fick respondenterna fem minuter på sig att fundera över varje 
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frågeställning innan samtalet började. En respondent har uttryckt en önskan om att ha fått 
frågorna i förväg.

4.2 Skolans roll i samhället

Att vi står i ett förändringsparadigm upplever jag tydligt och att skolan inte utvecklats i takt 
med de samhällsförändringarna utan snarare kämpar emot anser jag att jag kan se i mina 
resultat. Hargreaves (1998) menar att de postmoderna kraven på större flexibilitet och 
snabbare förändringstakt har frammanat två reaktionssätt inom skolan. Det ena syns tydligast 
på högstadie- och gymnasieskolor där man plockar fram ”modernitetens vacklande 
byggnadsverk” genom att försvara institutionsgränserna, framhäva de traditionella 
skolämnena, de standardiserade undervisningsstrategierna och proven. I resultaten ser jag att 
skola D, som är en högstadieskola både bedömer och önskar mest av den rationellt 
byråkratiska och den spontanistiska kulturen. Dock arbetar lärarna i arbetslag men de har gått 
ifrån de tidigare åldersblandade lagen och gått över till åldershomogena arbetslag. Lärarna 
efterfrågar fler ämneskonferenser och det finns en önskan om att de elever som kommer till 
högstadiet är klara med ”kursen” innan de flyttas upp. Lärarna uttrycker att det är svårt att 
undervisa om eleverna befinner sig på olika nivåer. Lärarna uttrycker också att det är svårt att 
se hur man ska undervisa i en ny skola med flexibla lokaler. Här vill de ha hjälp genom att få 
möjlighet att se hur andra skolor har gjort.

Det andra reaktionssättet framträder mer i grundskolans tidigare år, där flexibilitet redan 
finns. Här har lärarna istället gått samman i familjära, små kollektiv där man försöker 
förverkliga gemensamma visioner om en bättre skola. Dessa kollektiv kommer också att vara 
dåligt rustade för att fungera i en föränderlig värld, menar Hargreaves. Detta kan man se på 
alla skolorna i undersökningen. Speciellt Skola C och Skola D som båda arbetar med 
arbetslag som fungerar som de små familjära kollektiv som Hargreaves nämner.

För att komma ifrån de balkaniserade skolorna behöver verksamheten öppnas upp och arbeta 
för mer flexibla och gränsöverskridande arbetssätt. Lärare behöver träffas i blandade grupper, 
göra studiebesök på andra skolor, samtala över gränserna.

 
4.3 Förbättringsarbetet

Evans (1996) menar att förändring är utveckling och tillväxt men ofta gör vi saker som vi 
redan kan, bättre istället för att tänka om och tänka nytt. Människan och kulturen är i grunden 
konservativ och förändringar utmanar människors tankar om sin egen kompetens, skapar 
förvirring, känsla av förlust och orsakar konflikter. Detta syns tydligt när kommunen har tänkt 
sig att bygga en ny skola. I vårt samhälle bildas nu grupper som verkar mot den nya skolan, 
eftersom det är valår går vissa politiska partier till val på att om de kommer till makten 
kommer inte den nya skolan byggas. Röster om folkomröstning har höjts. Argumenten för 
och emot en ny skola duggar tätt på tidningarnas insändarsidor. En stark oro för det som är 
nytt kan tydligt skönjas och en känsla av att frågan tagit en vändning mot något som är långt 
ifrån det som var tänkt – att bygga en ny, fräsch och ändamålsenlig skola för kommunens 
unga. För att få till stånd en reell utveckling behövs bra förbättringsstrategier så att lärarna 
känner att de har god kompetens, att de förstår sammanhangen, att de känner sig delaktiga och 
engagerade i förbättringsprocessen och att man kan hantera de konflikter som dyker upp. Det 
behövs flera som kan stå upp för det nya och som vågar visa på vad som är bra med det 
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förbättringsarbete som pågår i kommunen. Det är en tröst att veta att Fullan (2001) hävdar att 
utveckling tar tid – lång tid, ända upp till 8 till10 år. Det är viktigt att själva processen får ta 
tid och att den får kosta pengar. 

4.4 Utvecklingskapacitet

Flera av skolforskarna hävdar att skolor behöver en god utvecklingskapacitet för att hantera 
förbättringsprocesser. Det kan bland annat ordnas genom att lärarna är delaktiga i 
förbättringsarbetet och på det viset får en naturlig ingång för att skaffa sig mer kompetens runt 
det som sker. Men det är också viktigt att förstå hur ett förbättringsarbete går till och vilka 
processer som styr i detta arbete. När man väl synliggjort detta för medarbetarna har de lättare 
att inta en professionell hållning till det som sker och inte lika lätt dras med i känslostormarna 
som följer en förbättringsprocess. Att överhuvudtaget bli mer införstådd med vad det uppdrag 
man arbetar med innebär, oavsett om det är läraruppdraget, skolledaruppdraget eller något 
annat uppdrag i skolan, är av stor betydelse för kvaliteten på det arbete som man utför. I den 
här studien framkommer på flera ställen att lärarna önskar större tydlighet i vad deras uppdrag 
är och det är bra. Men jag är inte säker på att vi alltid menar samma sak när vi uttrycker oss 
så. En del lärare vill ha listor som punkt för punkt talar om vad uppdraget innebär medan 
andra vill ha ett ramverk som visar på en riktning för uppdraget. Det senare kräver att läraren 
eller skolledaren i samarbete med andra identifierar vad uppdraget går ut på. Tydliga listor där 
man betar av det man ska göra hör inte hemma inom skolans värld, anser jag, eftersom vi 
arbetar med barn och ungdomar och de rättar inte in sig i några mallar. Exempel på sådana 
listor kan vara handlingsplaner för hur man hanterar elever som inte fungerar i den dagliga 
verksamheten. Det är samma här att det beror på hur man skriver dem eller hur man vill ha 
dem skrivna. En del lärare vill att skolledningen ska utarbeta sådana handlingsplaner som 
lärarna bara ska följa när det uppstår ett problem med en elev. Detta anser jag vara ett 
rationalistiskt sätt att tänka och fungerar oftast inte i verkligheten. Att ropa efter planer och 
experter är att avprofessionalisera sig själv och det skapar en osäkerhet på den egna rollen 
som lärare eller skolledare. Istället behöver det satsas på att skolorna bygger upp en 
utvecklingskapacitet där lärare intar olika funktioner där de kan utveckla expertkompetens. 
Därigenom kan det professionella handlandet stärkas i ett slag för hela kollegiet. Att arbeta på 
det viset gör uppdraget både lättare, tydligare och intressantare.

4.5 Organisationen

För att en utvecklingskapacitet ska kunna byggas menar Björn m.fl. (2002) att det krävs att 
det skapas en väl fungerande arbetsorganisation som består av en driftsorganisation och en 
utvecklingsorganisation. Driftsorganisationen är en förutsättning för att verksamheten ska 
fungera i vardagen och omfattar det operativa arbetet medan utvecklingsorganisationen ska 
hantera det unika, osäkra, innovativa, nyskapande och kreativa. Utvecklingsorganisationens 
arbete ska vara kvalitetshöjande. Jag anser att kommunen har kommit en bit på väg att arbeta 
fram en utvecklingsorganisation i praktiken dock inte på pappret, men det är en klart bättre 
ordning än den omvända. I Småstads kommun arbetar man med att bygga strukturer för 
lärande genom att utbilda 28 lärledare i skolutvecklingsprocesser, lärteorier, teorier för 
kommunikation och samtal samt verktyg för kommunikation. Denna kunskap är en god grund 
att bygga vidare en utvecklingskapacitet på. Dessa lärledare har i sin tur ansvar för en varsin 
lärgrupp på åtta till tio personer. En del grupper kan vara större och en önskan föreligger att 
utbilda ett antal lärledare till. Lärledarnas uppdrag är formulerat som ett ramverk utifrån den 
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utbildning lärledarna fått. Lärledarna får kontinuerlig handledning av kommunens två 
utvecklingspedagoger. Denna organisation behöver alltid finnas med i budgeten så att den inte 
utarmas och försvinner. Det kostar pengar att höja kvaliteten på skolan och det ska få kosta, 
men det är min övertygelse att det är en satsning som på sikt är väl investerade pengar. Kan en 
sådan satsning bygga en utvecklingskapacitet hos stora delar av personalen så kommer det i 
andra änden sparas pengar eftersom kompetens finns i huset så att säga. Förmodligen kommer 
skolan satsa färre kronor på att köpa in experter när problem uppstår eftersom expertisen 
redan finns i varje lärare och de olika kluster som varje lärare ingår i.
Denna organisation kan vara början på en lärande organisation såsom den identifieras av 
Söderström (1996):

• En organisation som mäktar gemensam problemlösning
• En organisation som förmår förändra sin kultur – dvs. sina förhärskande 

tankesätt och beteenderegler

Granström (2000) lyfter fram tre olika organisationsstrukturer; den hierarkiska, 
matrisorganisationen och teamorganisationen. Han hävdar att det är viktigt att skolan 
använder sig av en organisationsstruktur och inte flera. Det är lätt att säga att skolan är 
organiserad efter teamorganisationen, men när beslut ska fattas arbetar man efter den 
hierarkiska organisationens principer. Detta skapar osäkerhet och det uttrycker lärarna som att 
de inte känner sig delaktiga i de beslut som tas. Jag tycker mig också ha sett att det kan verka 
åt andra hållet om en skola har flera olika organisationsstrukturer, att det är lätt att undandra 
sig ansvar när det ska fattas obehagliga beslut eller när svårigheter uppkommer. Och istället 
för att själv ta ansvar för situationen be någon uppåt i hierarkin ansvara för vilket beslut som 
ska fattas. Granström har sett i sin undersökning att skolor med konsekvent genomförd 
lagarbetsorganisation både åstadkommer ett bättre arbete och en bättre personaltrivsel. 

4.6 Kulturen och infrastrukturen

För att skolförbättring ska vara möjlig, behöver de som arbetar på en skola först förstå den 
kultur som råder där. Detta gör man med hjälp av en lägesbedömning såsom det är gjort i den 
här studien. På tre av skolorna anser lärarna att det råder ett samarbetande klimat eftersom de 
valt att skatta ansvarsgruppskulturen högst. En skola tog bort stora delar av den skattningen 
till förmån för den rationellt byråkratiska kulturen när de skattade sin önskekultur. Det lärarna 
tryckte hårdast på var att de ville ha en starkare ledning som var mer närvarande i 
verksamheten. Men egentligen vill inte lärarna ha en stark ledning om den inte gör som 
lärarna vill. För en stark ledning är en ledning som ordnar med resurser till verksamheten och 
hjälper till med raka besked eller handlingsplaner om det uppstår problem. Detta är en roll 
som skolledning ofta får av lärarna och som skolledningen lika ofta tar på sig. Det är en del av 
den kultur och de mönster som skolorna behöver arbeta med. Om lärare och skolledning ska 
arbeta utifrån den mest utvecklingsbefrämjande kulturen ska den bygga på samarbete utifrån 
de ramar som styr verksamheten. Här anser jag att lärledarna spelar en stor roll i att utmana 
gängse kultur i lärande samtal och kollegahandledning. 

Ingen skola i undersökningen har en infrastruktur som befrämjar lärande. En tuff mening att 
skriva men om jag tittar på alla delsystemen som infrastrukturen består av så har inte skolorna 
system som underlättar samarbete och förbättringsprocesser fullt ut. Vissa skolor har vissa 
delar men det är inte tillräckligt. En tydlig förbättring av verksamheten skulle i sig vara att 
lära om de olika delsystemen och se hur man kan förbättra dem. 
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4.7 Ledarskapet och styrningen

Rektors arbete är komplext och ingen rektor ensam kan utveckla och förbättra skolan. Rektor 
behöver arbeta tillsammans med medarbetarna för att uppnå ett gott resultat. Därför är den 
samarbetande kulturen viktig att utveckla på den enskilda skolan för det är den kulturen som 
bäst stödjer och befrämjar förbättring och förnyelse. Rektor behöver också få syn på det 
arbete som han eller hon gör genom att be någon som har erfarenhet av en rektors arbete att 
vara en kritisk vän som vågar utmana de arbetsuppgifter som görs. Kanske kan vissa uppgifter 
delegeras till någon annan, kanske är vissa uppgifter onödiga och behöver ge plats till 
viktigare saker. Men innan rektor verkligen gör en förändring kan han eller hon behöva 
fundera över vad egentligen uppdraget som rektor innebär. I undersökningen framkom på 
flera av skolorna att man vill se rektor mer i verksamheten och man önskar att rektor är 
tydligare med vilka arbetsuppgifter som lärarna har. Detta anser jag är ett tecken på att lärarna 
är osäkra på sin roll och det är därför viktigt att rektor och lärare tillsammans samtalar om 
uppdraget och vilket ansvar var och en har. Den här typen av samtal kan leda till en djupare 
förståelse för uppdraget för båda parter. Medarbetarsamtalen är ett forum att diskutera 
uppdraget i. Ett annat forum kan vara i lärgrupperna med hjälp av lärledarna.

4.8 Förslag på förbättringsstrategier

För att nå den önskade kulturen behövs ett förbättringsarbete där många olika strategier 
används. I punktform kommer nu att föreslås ett antal olika strategier som kan arbetas med på 
skolorna i det egna förbättringsarbetet och i kommunen med det övergripande, långsiktiga 
förbättringsarbetet. Strategierna har jag arbetat fram utifrån det resultat som framkom i 
kartläggningen av skolans kultur och utifrån redovisad skolforskning.  

Utifrån resultatet framkom följande elva punkter:

• Arbeta fram en gemensam vision och tydliga mål med skolans arbete.
• Använda sig av lärgruppsorganisationen för att tillsammans med 

skolledningen samtala och utmana varandras tänkande.
• Prova pedagogiska idéer i små projekt.
• Arbeta fram en tydlig organisationsstruktur som underlättar samarbetet 

mellan lärare.
• Kontinuerlig, tydlig och korrekt information om processen.
• Möjlighet till delaktighet och inflytande.
• En positiv inställning och en förmåga att vända den negativa inledningen på 

processen.
• Fortbildning om elevbemötande och konflikthantering.
• Studiebesök på skolor som kan vara förebilder.
• En god och väl anpassad fysisk arbetsmiljö utifrån de inriktningsmål som 

kommunen tagit fram (bilaga 3).
• En välplanerad infasning som innebär att överflyttning av elever till den nya 

skolan sker på ett pedagogiskt övertänkt vis. 
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Utifrån redovisad skolforskning vill jag lyfta följande:

Skolans roll i samhället
• Det kvalitetsarbete som kommunen har startat upp bör utvecklas vidare av 

utvecklingspedagoger, skolledare och lärledare tillsammans så att arbetslaget får ett 
verktyg att upptäcka och rätta till brister i verksamheten.

Förbättringsarbetet
• Använda olika samtalsverktyg, såsom lärande samtal och kollegahandledning för att 

vid lärgruppsträffar öka delaktigheten och engagemanget i kommunens 
förbättringsverksamhet.

• Låta skolor eller arbetslag pröva nya idéer som sedan samtalas om i lärgrupperna. Det 
som prövas kan vara idéer som kommer fram i kvalitetsarbetet.

• Anordna studieresor till skolor som arbetar med arbetsformer som lärarna i Småstad 
upplever att de vill lära mer om.

• Läsa och samtala runt litteratur som är aktuell för respektive lärgrupp. 
• Använda en kommunikationsplattform för samtal och samlande av idéer som alla kan 

ta del av.

Utvecklingskapacitet
• Arbeta vidare tillsammans med Karlstads universitet och fortsätta utbilda lärledare i 

utlokaliserade kurser såsom det gjorts under det här året. Desto fler utbildade desto 
bättre för organisationen.

• Att kommunens utvecklingspedagoger kontinuerligt en gång per månad träffar 
lärgrupperna och handleder dem i deras arbete ute på de respektive skolorna.

• Satsa på att alla medlemmar i organisationen förstår vikten av att bygga en 
utvecklingskapacitet i kommunen genom att använda sig av lärledare och lärgrupper.

• Samtala om läraruppdraget i lärgrupperna och på medarbetarsamtal så att alla får en 
större förståelse för det uppdrag man har.

Organisationen
• Skolchef, skolledare och utvecklingspedagoger bygger en utvecklingsorganisation i 

kommunen och ser till att dess verksamhet med utvecklingspedagoger och 
lärledarorganisation finns finansierad i budgeten. 

• Arbeta för att bli en organisation som mäktar gemensam problemlösning genom att 
använda sig av aktionslärande i lärgruppsarbetet.

• Arbeta för att bli en organisation som förmår förändra sin kultur – dvs. sina 
förhärskande tankesätt och beteenderegler genom att först låta alla lärledare få lära om 
de olika kulturerna och efter det ta fram strategier för hur arbetet tillsammans med 
lärarna ska gå till.
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Ledarskapet och styrningen
• Låta skolledargruppen arbeta som ett samarbetande arbetslag som gemensamt lär och 

stöttar varandra i sin verksamhet genom att tillsammans med kommunens 
utvecklingspedagoger lära runt grupprocesser.

• Skolledargruppen bör vara en grupp för skolledarna att hämta kraft och styrka ifrån. 
De behöver gestalta den tanke med arbetslaget som de vill ska råda på de olika 
skolorna, därför behöver man tillsammans i skolledargruppen definiera vad ett 
arbetslag är och vad ett arbetslag kan göra. 

• Rektor tillsammans med lärledare och lärgrupper definierar och utvecklar den 
samarbetande kulturen på skolan.

• Rektor kan behöva definiera sitt uppdrag och sedan be en kritisk vän följa honom eller 
henne i det dagliga arbetet för att utmana de arbetsuppgifter som görs.

Kulturen och infrastrukturen
• Låta all personal på de fyra skolorna skatta kulturen på den egna skolan och utifrån 

den skattningen föra samtal om den kultur som råder.
• Identifiera de olika delsystemen i infrastrukturen och genom samtal arbeta fram de 

strukturer som bäst gynnar skolförbättring.

4.9 Avslutningsvis

I min undersökning har jag sett att det finns olika kulturer och olika infrastrukturer i en och 
samma kommun. Att det är så beror säkert på tradition och att traditionen har fått verka ostört. 
Inte för att jag tror att det inte funnits någon eller några som velat påverka gängse traditioner. 
Det är jag övertygad om att det både funnits och finns. Dagligen hör man medarbetare i 
organisationen som anser att det sitter i väggarna, det är svårstyrt, tydlighet saknas, tid läggs 
på fel saker, osv. Men det krävs kompetens för att ändra de starka traditioner som hänger sig 
kvar både i väggarna och i medarbetarnas handlingar. Det krävs kompetens för att förstå vad 
som ska ändras och hur de starka krafterna ser ut. Denna kompetens håller på att byggas i 
Småstads kommun och ett ypperligt tillfälle erbjuds att utveckla detta vidare i samband med 
att kommunen planerar att bygga en ny skola som är tänkt att gynna den kultur som är allra 
hälsosammast, den samarbetande kulturen eller som den också kallas den professionella 
kulturen.

Men även om det inte blir något av den nya byggnaden anser jag att det ändå behöver arbetas 
vidare i kommunen med att bygga den inre processen. Den process som ska borga för att 
organisationen skola i Småstads kommun blir en ännu bättre skola för kommunens elever att 
gå till. En skola som genomsyras av ett förhållningssätt där elevens bästa alltid sätts i första 
rummet genom att allt arbete och alla beslut tar sin utgångspunkt i eleven.
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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 
undervisningsmetoder 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. Skolan 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.

Grupperingssystem och arbetssätt
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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

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?
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Bilaga 3

Inriktningsmål för Småstads Bildningscentrum

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

• Utformningen av Småstads skolas lärmiljö 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 förändringar.

• 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 kafeer 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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Bilaga 4

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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