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Abstract 
 
This essay is based on an earlier survey of an schoolunit`s historical development during ten 
years. The research is based on free written letters and from these letters I have interpreted the 
respondent’s opinions and thoughts. 
 
In the resultpart some factors of success are presented which here are interpreted to give an 
inclination to develop the everyday work. There are also some weaknesses in the 
organisation, which are described in the letters, they are noticed when they may be future 
threats against the continuing development. The fields, which are mostly written about in the 
letter are gathered under the following headings: 
 
1. Interaction 
2. Pupils perspective 
3. Organisation 
4. Workingteam 
5. Individual 
6. Leadership 
7. Society/surrounding world 
 
The study shows that the respondents describe a lot of different thoughts and opinions in their 
letters within these fields can be interpreted as factors of success to create an inclination to 
develop and thereby enrich the everyday work. 

 
 
 
Sammanfattning 
 
Denna uppsats bygger på en tidigare kartläggning av en skolenhets historiska utveckling 
under tio år. Undersökningen bygger på fritt skrivna brev och utifrån de breven har jag tolkat 
respondenternas åsikter och tankar.  
 
I resultatdelen presenteras några framgångsfaktorer som här tolkas att ge en lust till att 
utveckla vardagsarbetet. De finns även en del svagheter i organisationen som beskrivs i 
breven, de uppmärksammas då de kan bli framtida hot mot fortsatt utveckling. De områden 
som det skrivs mest om i breven är samlade under de följande rubrikerna: 
 
1. Interaktionen 
2. Elevperspektiv 
3. Organisation 
4. Arbetslag  
5. Individ 
6. Ledarskap  
7. Samhälle/omvärld 
 
Studien visar att respondenterna beskriver en mängd olika tankar och åsikter i sina brev inom 
dessa områden som kan tolkas som framgångsfaktorer för att skapa lust att utveckla och 
därmed berika vardagsarbetet. 
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Förord 

 
TACK till alla de personer som vid ett flertal tillfällen under de senaste åren har ställt upp 
med att svara på frågor, gjort förståelsekartor, beskrivit utvecklingsprojekt, skrivit brev m.m. 
Tack till er som dagligen utmanar och ökar förståelse för utveckling av vardagsarbetet genom 
att ständigt vara delaktig i det som händer i en organisation som helhet.  
 
Tack till er alla kurskamrater och kursledare och alla er andra som har delat med er av er 
förståelse och tagit med mig på den utveckling och utmaning som denna utbildning har gett. 
 
Tack även till Erik Groth för din handledning, tålamod och din stöttning så att jag kom framåt 
med denna uppsats. 
 
Kerstin Björklund 
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1. Inledning 
 

Detta är en uppföljningsstudie från en skolenhet, som tidigare har varit föremål för en 
undersökning som handlade om att kartlägga enhetens utvecklingshistoria över tio år (se s.6). 
Varje dag på denna skolenhet kännetecknas av bekymmer, hårt slit, känslan av att inte räcka 
till, men även av leende och möjligheter. Det som är intressant är att vardagsbekymmer och 
slit inte får övertaget. På denna skolenhet försöker man tillsammans dra lärdomar och bli 
”aktörer” i arbetet med att se flera sidor på bekymmer som har hänt och därigenom finna nya 
möjligheter till utveckling av organisationen.  
 
Den tidigare undersökningen gjordes 2004 och syftet var då att göra en beskrivning av 
enhetens utvecklingsområden under perioden 1994 till 2004. Det är en skolenhet som 
utmärker sig genom att inte göra motstånd mot nya utvecklingsområden, även om det kan 
vara så att vissa är mer engagerade i utvecklingsprojekt så deltar alla mer eller mindre i det 
som sker genom att slutsatser och lärdomar tas tillvara och utvecklas. När 
utvecklingsområden har initierats, så ställer alla upp på att försöka finna lösningar och 
tillsammans implementera det i vardagsarbetet. Med denna tidigare gjorda kartläggning fick 
skolenheten en möjlighet att påminnas om de utvecklingsområden som man arbetat med och 
även möjlighet till att tydligare se det som gett goda resultat i vardagsarbetet.  
 
Många skolor kan verka effektiva och det kan se ut som om de har en självförnyande 
förmåga. Skolor kan lyckas förbättra arbetslagen så att de blir självstyrande, men däremot 
missa att få dessa arbetslag att bidra till att förändra lärarskapet från det traditionellt 
förmedlande till mer av handledande insatser (Blossing, 2003). Enligt Blossing måste skolor 
äga en självförnyande förmåga för att bättre kunna svara på de ökade krav på utveckling som 
ställs idag, samtidigt som självförnyande förmåga inte i sig, är någon garanti för 
skoleffektivitet. Med nya utvecklingsområden så måste man se över sina arbetsrutiner. 
Genom att det nya ska in så tvingas man ändra vissa gamla arbetsrutiner och därigenom 
uppstår ett naturligt behov av en förändring av gällande rutiner. Men det är inte säkert att man 
är uppmärksam och observerar vad, hur och varför olika rutiner förändras. Att göra en 
beskrivning av en skolas utvecklingshistoria, kan antas avspegla på vilket sätt och i vilken 
grad den förmår att omsätta nya arbetsrutiner (Berg, Scherp m.fl. 2003).  
 
Blossing har en modell som den tidigare undersökningen på enheten är gjord utifrån (figur 1. 
sid. 6). Modellen som användes visar dels de olika utvecklingsområden som pågått och 
utvecklingen över tid när det gäller initiering, implementering och institutionalisering som är 
faser i ett förbättringsarbete. För en närmare beskrivning av faserna i ett förbättringsarbete 
hänvisas till Blossing (2002).  
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Målperspektiv A visar vad skolan vill förbättra för att nå det övergripande målet. 
Målperspektiv B är den tidsaxeln där skolan dokumenterar processen de befinner sig i. Mål är 
det framtida önskvärda resultatet för skolan i relation till det övergripande målet.  

Övergripande mål 
                    
 
  
                 År 0              Nu 
  Förbättrings- 
                       arbetenas syften                      Mål 
Mål                   
Perspektiv         
 A                                          
    Mål Perspektiv B 
 
Figur 1. Utvecklingsområden. 
Fritt efter Blossing i Berg, Scherp, (2003 sid. 108). 
 

Syftet med denna tidigare undersökning var att tydliggöra utvecklingsområden som genom 
åren har initierats. Det övergripande målet var att kartlägga utvecklingshistorian. Men den var 
även ett sätt att kartlägga och försöka tydliggöra skolenhetens utvecklingskraft. En kraft som 
enligt Larsson (2004) kan beskrivas som ett slags organisatoriskt lärande.  
 

1.1 Tidigare frågeställning 
De frågeställningar som fanns inför den tidigare undersökningen var: Kan medarbetare som 
ingår i en skolorganisation må bra av att påminnas om de utvecklingsarbeten som har pågått 
över tid? De utvecklingsuppdrag som initierats under de tio åren, är de förankrade bland 
medarbetarna i organisationen, känner man igen sig? Kan man se att medarbetarnas förståelse 
av uppgifter och sammanhang när det gäller utvecklingsområdena, lett fram till den 
verksamhet som finns idag? Är det något av utvecklingsområdena som har spridits till andra 
skolor?  
 
1.2 Kartläggning av skolans utvecklingshistoria 
För att starta kartläggningen av skolans utvecklingshistoria användes gamla arbetsplaner från 
skolenheten, kvalitetsredovisningar och olika projektbeskrivningar som fanns bevarade. 
Utifrån detta så gjordes en förenklad bild med figur 1. som förlaga.  
                                                                                             2) 1994…..…………………..2004  
          
           A arbetslag                             utvidgad lärarroll       3)- 93   
   
1)         B IUP…………       Läroplansinriktning                                    -03  
   
            C LAP….             4)         arbetsro och insikt     -00 
            D …………   ……………………   
    
Figur 2. Utvecklingsområden.  
Fritt efter Blossing i Berg, Scherp, (2003). 
 
Denna metod och dessa utvecklingsområden valdes för att visa att det kan se olika ut för olika 
utvecklingsområden när det gäller om de har blivit initierade, implementerade och 
institutionaliserande. Detta blev en instruktion om hur undersökningen var tänkt att 
genomföras och denna förlaga lämnades sedan ut till respondenterna som själva var och en 
fick fylla på vidare de utvecklingsområden de kom ihåg. Pilarna som finns efter 
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utvecklingsområdena illustrerar initiering, implementering och institutionalisering. Den första 
lilla pilen i den liggande stora pilen illustrerar initiering. Initiering – idéerna tas hem till 
skolan, probleminventering, studiebesök, föreläsningar. Nästa pil, implementering – sätter 
igång det man planerat, motståndet mot förändring vaknar. Sista pilen är institutionalisering – 
det nya är inte nytt längre, fler och fler är med, det har blivit en vana och det nya får utrymme 
i organisationen (Blossing, 2002). På den aktuella skolenheten har det under den ovan 
nämnda tioårsperioden initierats många utvecklingsområden. De allra flesta 
utvecklingsområden har implementerats och de har även i de flesta fall institutionaliserats. 
Dessutom sprids utvecklingsområden vidare till andra skolor genom att enheten tar emot 
många studiebesök. 
 

1.3  Syfte 
 

Syftet med undersökningen är att studera hur lärare ser på framgångfaktorer i sin egen 
vardagsverksamhet. Vidare är syftet att studera vilka hinder till skolutveckling som lärare 
upplever i vardagsarbete. Fokus riktas även mot det som skrivs i breven om ledarskapet i 
skolan.  
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2. Bakgrund 
 
Den tidigare studie som denna undersökning bygger på var även baserad på ett antal frågor 
som lämnades till respondenterna som alla hade varit anställda under hela tioårsperioden som 
undersökningen omfattade. En utvecklingskraft bland medarbetare i organisationen kunde i 
den undersökningen spåras genom att det finns så många av de olika utvecklingsområdena 
som lever kvar och har utvecklats till gemensamma arbetsmetoder i organisationen. Det finns 
en vilja och en förmåga att ständigt förbättra. 
 
Forskningen visar bland annat genom undersökningar gjorda av Björn, m.fl. (2002), Larsson, 
(2004), Abrahamsson, Andersen, (2002) att det är en fördel då många är inblandade i 
utvecklingsarbeten. Lärandet i en sådan gemenskap handlar inte om att finna de rätta svaren, 
utan mer om att få nya idéer, att våga göra misstag, att bidra både till sitt eget och andras 
lärande (Björn, m.fl. 2002). Misstag görs men genom samarbete försöker man hålla kvar och 
hålla i, man ger inte upp utvecklingsområden i första taget. Man kan tydligt se genom den 
kartläggning som denna undersökning bygger på att vissa av de gemensamma arbetsmetoder 
som används inom enheten från ett år och framåt, härstammar från utvecklingsprojekt som har 
initierats, implementerats och institutionaliserats. Det blev genom denna kartläggning ett glatt 
igenkännande av utvecklingsområden och en stor känsla av stolthet i organisationen över att 
så mycket skolutveckling har pågått under åren och att de fortfarande lever kvar. En positiv 
anda av stolthet förstärktes ytterligare. Den sammanställda kartläggningen finns i 
frågeformuläret till denna undersökning (Bilaga 1). 
 

2.1 Enhetens verksamhetsområde och verksamhetsidé  
Skolenheten omfattar ca 500 barn och ungdomar från ett till tolv år. Upptagningsområdet 
består av villabebyggelser med varierande byggnadsår. Den största utbyggnadsetappen skedde 
i början av 70-talet. Det finns ett antal föreningar, en hembygdsgård med elljusspår och en 
butik med dagliga varor och framför allt en vacker miljö. Det erbjuds familjedaghem – 
fritidshem – förskola - träningsskola – förskoleklass och grundskola år 1-6. Det finns en 
vision för verksamheten som är gemensamt utarbetad under 1998 och den lyder: 
 
Vision  

Skolenheten arbetar i en helhet från ett till sexton år, där varje barn är aktiv och delaktig i hela 
sin utvecklingsprocess. Alla barn och unga har en stark tilltro till sin egen förmåga att kunna 
och vilja LÄRA. I vår verksamhet ska alla barn varje dag få uppleva: 

*Meningsfullhet *Delaktighet *Glädje över framgång 
*Ansvar *Kärlek *Samverkan 

 

Alla barn ska under dessa år ha fått en bra start i det livslånga lärandet och har därmed skapat 
grunden till ett meningsfullt, harmoniskt, utvecklande liv i ett ständigt föränderligt, 
internationellt och demokratiskt samhälle. 
 

Värderingar - normer som ska genomsyra arbetet på skolenheten: 
• Vi är till för att skapa värde åt varje BARN varje DAG. 
• Vi lär ständigt av varandra och vår omvärld. 
• Vi förbättrar ständigt vår verksamhet.  
• Vi är positiva och ser möjligheterna. 
• Alla människor har lika värde. 
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För att främja tänkandet i en lärande organisation från 1-16 år är arbetslagen indelade i tre 
spår med en varsin Spårsamordnare. Det finns bestämda tider för olika möten och på onsdagar 
har personalen på skolan möjlighet till gemensamt pedagogiskt arbete genom att nästan alla 
har arbetstid till 16.30. Alla möten dokumenteras och informationen sprids. Personalen i 
skolan börjar en halvtimma innan eleverna och denna tid ger möjlighet till att varje arbetslag 
träffar ledningen en gång var fjortonde dag för en arbetslagsträff där protokoll förs för 
dokumentation, spridning och möjlighet ges till kontinuerlig uppföljning. Det är även en tid 
där arbetslaget har möjlighet att samordna dagen. Förskolan har ca en träff i månaden på 
kvällstid samt en fredag fm. i månaden. En representant från förskolan finns alltid med på 
förskoleträff en gång i månaden. Enheten försöker på alla möten att ha fokus på 1-16 
perspektivet. 
 
Verksamheten är indelad i självstyrande arbetslag som har ett totalansvar för: 
• alla barns resultat 
• all den tid barnen vistas i våra verksamheter (heldagstänkande) 
• ekonomi utifrån given ram 
• organisation av lokaler och medarbetare i arbetslagen 
 

I samtliga arbetslag och spår finns tillgång till följande stödpersoner: 
Specialpedagog, utvecklingsledare, musikterapeut, talpedagog, psykolog, hemspråkslärare, 
vaktmästare, skolmåltidspersonal, lokalvårdare, skoladministratör och skolledning 
 

Det finns ett Utvecklingscentrum ”Oasen” som är skolenhetens utvecklings och 
specialpedagogiska centrum. Oasen ansvarar för den specialpedagogiska verksamheten och 
för att utveckla nya metoder för att säkerställa alla barns utveckling. Oasens personal arbetar 
för att alla barn skall få utvecklas i sitt arbetslag efter sina individuella behov. På Oasen kan 
personal och föräldrar även få handledning av specialpedagogen. 
 

Det finns gemensamma arbetsmetoder som är aktiva inom hela enheten och de är   
• Individuella utvecklingsplaner.  
• Portfolio 
• Utvecklingssamtal 
• Åtgärdsprogram 
• Mätpunkter i svenska och matematik  
• Nationella diagnoser och prov 
• Information till hemmen 
• Organisation för föräldrainflytande 
• Handlingsplanepärm  
• Attraktiv Skola 
• GRO (Grundskolan och omvärlden) 
• Teknik 
• Läs och skrivutveckling 
 
Skolenheten arbetar hela året med att ta ansvar gentemot uppdraget och försöker 
dokumentera, samla på sig och ta med lärdomar som är bra inför planeringen av kommande 
lärår. En årlig kvalitetsredovisning görs utifrån uppföljningar, utvärderingar från varje 
arbetslag, arbetsplan, mätpunkter, enkäter m.m.  
                                                                                                               (Arbetsplan, 2005) 
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3. Tidigare forskning 
 
Hur förstår vi vårt arbete? Sandberg & Targama (1998) skriver utifrån sin forskning att man 
förstår sin verklighet på ett visst sätt, utifrån ”sitt” sätt att förstå. Utifrån den förståelsen, 
förklaras förståelsen av verkligheten som då blir ”individens” verklighet. Om man förändrar 
system och riktlinjer så händer inte mycket om man inte också förändrar förståelsen av detta. 
Medarbetare måste alltså utmanas till att försöka förstå på ett annat sätt och på andras sätt.  
Medarbetare måste frivilligt våga ändra sig, kanske också offra något för helhetens bästa. 
”Om grunden för lärande är individers förståelse av sitt arbete, framstår den mest primära 
form av lärande som att kunna förstå samma arbete på ett kvalitativt annorlunda sätt” 
(Sandberg, Targama, 1998, s. 80).  
 
Forskningen visar enligt Blossing (2002) att skolors arbetssociala liv och självförnyande 
förmåga samvarierar. Skolors liksom även andra arbetsplatsers – kulturer är synnerligen 
abstrakta fenomen (Berg, 2003). En mängd olika kulturer kan råda i en skola på grund av att 
det råder olika kulturer i olika arbetslag. Trots att det är så, är det enligt Berg (1999) en kultur 
som ofta på ett eller annat sätt har ett mer eller mindre dominerade inflytande över 
verksamhetens innehåll och form. Kultur är en konsekvens av människors gemenskap – ett 
resultat av långvarig interaktion mellan människor (Abrahamsson, Andersen, 2002). 
Fenomenet ”skolkultur” är på samma gång som den är mångfasetterad också både abstrakt 
och svårfångad (Groth 2002). Det är viktigt för en skolas självförnyande förmåga att 
medarbetares undervisningsarbete görs synligt. Att tillsammans våga prata vardagsarbete och 
skilja på sak och person. Det som kan lyftas till ytan och samtalas om, skapar möjlighet till en 
större erfarenhet. Det här ger i sig möjlighet till en samarbetande kultur som ger en god 
förmåga att gripa sig an förbättringsarbete utifrån behov och krav på utveckling. När det 
gäller att synliggöra skolans kultur så förespråkar både Berg och Blossing vikten av att 
skolans historia och tradition synliggörs.  
 
Det är inte möjligt att utveckla en ny form av kollektiv kompetens inom ramen för befintlig 
förståelse av arbetet. Det är först när kollektivet börjar förstå sitt arbete på ett kvalitativt 
annorlunda sätt som ny form av kompetens kan utvecklas (Sandberg, Targama, 1998). 
Förståelsen av en uppgift, den enskilda människans förståelse, är en förutsättning för att 
lyckas med utveckling enligt Sandberg och Targama (1998). De menar att förståelsen av 
uppgiften och sammanhanget styr vår uppmärksamhet och bestämmer vad som är intressant 
och relevant och vad som inte är det. Det är först via förståelsen av situationen som kunskaper 
och färdigheter kommer till användning. Förståelse är inte något givet, som automatiskt följs 
av situationen vi befinner oss i. Vi lär oss att tolka verkligheten på ett visst sätt och präglas 
därvid av våra tidigare erfarenheter (Sandberg, Targama, 1998). 
 
David Hopkins (2001) menar att när rektor, elever och lärare har utbyte av verkligt 
erfarenhetsutbyte av varandra sker den största utvecklingen. Hopkins (2001) ställer även 
frågan som han inte lyckats besvara i sin undersökning, vem lär vad, av vem i ett nära 
samarbete, rektor, lärare, elev? Han menar att skolutveckling måste hänga ihop med 
utbildningsförändring i stort och baseras på värden som är teoretiskt förankrade och som även 
inbegriper praktisk verksamhet. Även Fullan (2001) pekar på eleven som medkonstruktör och 
att de är en viktig del i undervisningen, genom att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som 
eleven har med sig. Han menar att det då blir en process av ett lärande på djupet. Dessa båda 
forskare pekar på vikten av att ha fokus på prestationer som inte bara inriktas på elevers 
studieresultat och betyg utan att i ett bredare perspektiv öka deras lärande och 
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kunskapsinhämtande. Därigenom blir strävan att de inblandade får kompetens i hur man lär, 
utvecklas och förändras.  
 
Hopkins (2001) menar att det är viktigt att de strategier som skapas konstrueras för den 
enskilda skolan och att de baseras på analys av skolans unika kontex. Utan fokus på lärande 
och undervisning är ansträngningar att utveckla skolan förgäves, menar han. Scherp (2002) 
skriver om vikten av att skapa dialog där förhållningssättet präglas av lyhördhet och en vilja 
att fördjupa sin förståelse av varandras perspektiv. Enligt Scherp (2002) är det viktigt att 
problematisera över och prata mer om vardagsarbetet. Att ha ett direkt fokus på klassrummet 
och elevernas lärande. Varför gör vi som vi gör? Varför blev den här lektionen så lyckad? Det 
finns enligt Fullan (2001) en tendens som kännetecknar att många av dagens skolor skaffar 
snabblösningskunskaper, som ofta är enkla och endast gäller för kort tid.  Han menar även att 
många av de initiativ som produceras under skolförbättringsparaplyet har en risk av att bara 
nudda vid ytan. Fullan (2001) betonar nödvändigheten av att se till både teori och praktik. 
Han pekar även på vikten av att skolor tar del av den forskning som finns och därigenom får 
reda på nya arbetssätt, arbetsformer och kunskaper. 
 
3.1 Mål och resultatstyrning 
 
Den skolenhet som här beskrivs är en enhet i en kommun med fem skolenheter. Ingen enhet 
är den andra lik, trots att det är skolor som lyder under samma styrdokument. Vilken 
påverkansmöjlighet finns när man arbetar i en skolorganisation? Gemensamt för alla som 
arbetar i en skolorganisation är att det finns ett gemensamt uppdrag med styrande dokument: 
  
      Skollag 
Statligt uppdrag med   Skolformsförordningar  

Läroplaner 
 

Kommunalt uppdrag med   Skolplan   
Policy 
Vision 
 

Skollagen fastslår att kommunen har avsevärd del av ansvaret för skolan men att staten har 
stort inflytande över verksamheten (Rimsten, 2004). Tidigare bearbetades och fattades 
besluten på en enda arena som gällde hela riket och skolan var genom de besluten regelstyrd. 
Nu är skolan målstyrd och målen tolkas, bearbetas och utifrån den tolkningen fattas besluten 
på nästan trehundra kommunala arenor (Hargreaves, 1998). Denna förändring kom till i 
början på 1990-talet och beskrivs av Berg som att vissa tidigare centralt utformade regler 
ersattes av ramregler (Berg, 2003).  
 
Kanske är det just friheten och möjligheten till att tolka dessa ramregler olika, som ger 
framgång och engagemang - kanske det goda livet och det goda samhället likt svampställen 
ligger långt från de vanliga vägarna (Liljequist, 1999). Formulerade mål innebär emellertid 
även viktiga fördelar för organisationen. Enligt Abrahamsson, Andersen (2002), ger de bland 
annat: 

• Det ger riktlinjer för handling: Utan mål är det inte möjligt att planlägga och 
kontrollera någon form av verksamhet. 
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• Begränsningar: Genom att precisera vad man vill uppnå ger målen anvisningar vad 
som inte skall uppnås och vilka aktiviteter som inte är nödvändiga eller viktiga. 

• Källa till legitimitet: Officiella mål utgör ofta en källa till legitimitet. 
• Effektivitetskriterium. Mål utgör en norm för prestation och måluppfyllelse och är 

därmed ett viktigt kriterium för effektivitet. 
• Motivationsfrämjande: Förutbestämda mål gör det möjligt att dokumentera 

prestationer. Att kunna prestera något är motiverande. 
• Organisationsprincip: Givet bestämda mål ger en möjlighet att strukturera. 

                                                                                       (Abrahamsson, Andersen, 2002 s. 173). 
 
Formellt sett syftar läroplanerna och andra officiella styrinstrument att styra skolan i en för 
staten önskvärd riktning. Denna styrning av skolan markerar därmed i strikt bemärkelse de så 
kallade yttre gränserna för en av staten sanktionerad skolverksamhet (Berg, 2003). Men i 
denna begränsning menar Berg att skolan har ett ansvar och samtidigt en möjlighet att ta det 
frirum som erbjuds i besittning  Genom att se på och ta vardagsmakten över detta frirum, ökas 
motivationen och möjligheten till att ständigt vilja utveckla och förbättra.  
 
Denna målstyrda verksamhet är beroende av de resultat som skapas. Idag finns för att mäta 
resultat bland annat nationella prov, betyg och kvalitetsgranskning. Fram till 1958 hade 
Biskopen inspektionsrätt i skolan. Idag lämnas till skolverket en gemensam 
kvalitetsredovisning sammanställd från kommunen. Underlaget till den kommer från en 
kvalitetsredovisning på varje skolenhet. Detta ger politiker i kommuner en möjlighet till insyn 
och ett samlat grepp om både resultat och behov av framtida åtgärder för den enskilda 
skolenheten likväl för kommunen som helhet. Utmärkande för ett fungerande 
kvalitetssäkringssystem är bland annat att skolans utvecklingshistoria hålls vid liv. Det 
innebär att det bör finnas en bred kännedom om tidigare förbättringsarbeten på skolan, till 
vilka nya förbättringar kan relateras (Blossing i Berg, Scherp m.fl. 2003). Genom 
problembaserad skolutveckling PBS ges stöd i att tänka kvalitet, då det bygger på att 
förändringar som görs, sker utifrån resultat av att lärare kommit fram till nya eller andra 
lärdomar (Scherp, 2004). Här menar samtidigt Scherp att en skolas utvecklingskraft är 
viktigare för kvaliteten än dess nuvarande resultat.  
 
Utvärderingar bör bli en samhällsfråga och inte en avskärmad mätapparat. Bedömningar 
borde alltid betraktas som endast bedömningar, vilka i sin tur kan bedömas av andra 
(Dahlberg, 2003). 
  
3.2 Lärande organisation 
 
Vad som kännetecknar en lärande organisation beskrivs av många olika forskare. I en lärande 
organisation pågår ständigt utveckling och enligt Sarv (1997) en möjlighet till att forma sin 
egen framtid. Sarv (1997) menar även att det är lätt att vara förändringsbenägen om det är 
andras förändringar man pratar om. Det är viktigt att veta hur vi själva fungerar vid 
förändringar för att förstå hur andra reagerar. Strävan att bygga en lärande organisation 
beskrivs av Senge (1995) som möjligt genom att bland annat använda sig av följande fem 
discipliner:  
 
1. Systemtänkande, 

2. Personligt mästerskap 

3. Tankemodeller,  

4. Gemensamma visioner och  
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5. Teamlärande  
För att utveckla dessa disciplinerna måste man dessutom följa ”lagarna”: 
 

1. dagens problem kommer från gårdagens ”lösningar.” 

2. ju mer man kämpar emot desto mer kämpar systemet emot. 

3. det blir bättre innan det blir sämre. 

4. den enklaste utvägen leder vanligtvis in igen. 

5. boten kan vara värre än sjukan. 

6. snabbare är långsam. 

7. orsak och verkan ligger inte nära varandra i tid och rum. 

8. små förändringar kan ge stora resultat men de områden där man kan få störst 

hävstångseffekt är ofta de minst uppenbara. 

9. du kan både ha kakan kvar och äta den – men inte samtidigt! 

10. om man delar en elefant på mitten får man inte två små elefanter! 

11. det finns ingen att skylla på!                                                              (Senge, 1995, s. 63).  

 
Sarv liknar lärandet vid ett bygge. Om var och en bara kan hantera sina egna stenar och inte 
ser behovet av anpassning till andras stenar blir det svårt att få stenarna att passa ihop, dvs. 
konstruktionen blir bräcklig redan från starten (Sarv, 1997). Larsson (2004) skriver att vi ofta 
tror att det räcker att förändra t.ex. fysiska strukturer men om vi ändrar de, ser vi då efter vad 
som förändrades? Larsson (2004) menar att det finns fem olika organisationsstrukturer som är 
viktiga att försöka uppmärksamma i förändringsarbeten. 
 
• Fysiska strukturer: vad som finns i byggnader, lokaler, datorer osv.  
• Formella strukturer: hur något är tänkt att fungera genom upprättande av scheman, planer, 

regler osv.  
• Handlingsstrukturer: Vad som faktiskt sker, hur arbetet normalt och vanligtvis genomförs. 
• Tankestrukturer: De dominerande tankegångar, föreställningar och idéer som finns om 

arbetet.  
• Dialogstrukturer: Som kännetecknar hur och vad man talar med varandra om. 
(Larsson, 2004) 
 
Senge (1995) skriver om att friheten att skapa de resultat man verkligen önskar är själva 
hjärtat i en lärande organisation. Detta eftersom önskan att skapa något nytt, något som är 
värdefullt och viktigt för människor, är det som genererar utveckling.  
 
En organisation består av en samling människor som har ett förhållande till varandra och som 
arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål (Egerbladh, Tiller, 1998). När människor på en 
skola med arbetslag arbetar tillsammans över en viss tid, för att lösa uppgifter och nå mål, 
skapas normer och uppfattningar om arbetet och samarbetet (Abrahamsson, Andersen, 2002). 
Inom forskningen finns en rad olika idéer för att bland annat få till en samverkan inom 
organisationen. Ett sätt som anses ge mer jämlika tvär-vetenskapliga team är att använda sig 
av arbetsrotation som ett medel (Dalin 1995). Fullan (2001) pekar på vikten av individens 
tillgång till adekvat information och förespråkar kollegahandledning som en framgångsrik 
metod för att sprida utveckling. Hopkins (2001) menar att det är viktigt att skolor är olika 
utifrån sina olika förutsättningar. Därför förordar även han att man delger varandra olika sätt 
att göra erfarenhetsutbyte så att inte alla behöver uppfinna hjulet utan att man kan dra nytta av 
andras försök och misslyckande. 
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Varje organisation behöver såväl stadga som rörlighet. En väsentlig del av lärares omvärld är 
att de tillsammans med andra ingår i en organisation (skola) som skapats för att lösa arbetet på 
ett mer effektivt sätt än om var och en skulle arbeta på egen hand (Larsson, 2004, s. 55). Alla 
är delaktiga i ansvaret för barns bästa skola. Därmed finns ett stort ansvar för att inte skapa 
system som försätter redan identitetssvaga elever i situationen att vara så misslyckade att de 
inte längre har något att förlora (Liljequist 1999). När vardagsarbetet planeras i organisationen 
måste det göras utifrån enskilda behov, resultat, erfarenheter, lärdomar och nya forskningsrön. 
Vardagsinlärning sker genom användning av alla sinnen och i samspel med andra. Vilka 
utbildningsbehov har de unga som skolan kan och bör möta, för att skolan ska få vara med i 
framtiden? (Dalin, 1994). Att organisera innebär bland annat att söka balansera behovet av 
stabilitet mot behovet av anpassning och god förändring (Abrahamsson, Andersen, 2002).  
 
I Björn m.fl.(2002) visas med följande modell figur 3, vikten av att det skapas balans mellan 
drift och utveckling för att nå både en kortsiktig, långsiktig och varaktig effekt. Det är viktigt 
att man är medvetna om behovet av denna balans.   
 
 

 
               A     Utvecklings-           5.  Reflekterat 
               R    organisationen           handlande 
1.            B 

   E     Utvecklingskompetens 
   T       
   S 
  O 
  R                   Utvecklings- 
  G                  inriktat lärande 
  A   2.           4. 
  N   3.  
   I                   Anpassnings- 
   S                    inriktat lärande 
   A 
   T 

   I                   Driftskompetens 
              O   5. Rutinmässigt  
              N        Drifts-        handlande 
              E         organisation  

      
Figur 3. Sammanfattande analysmodell 
(Björn m.fl. 2002 s.183). 
 
Driftorganisationen/vardagsarbetet utvecklar en driftskompetens, man utför mycket på ren 
rutin utan att ifrågasätta om det man gör kan utvecklas. På samma sätt kan ett för stort fokus 
på endast utveckling ge en utvecklingskompetens som i sig kan vara bra men det är inte säkert 
att den utvecklar vardagsarbetet om man inte reflekterar över sambandet. En 
arbetsorganisation i god balans kan få fart på utvecklingen och samtidigt bidra till att 
underlätta och stödja det dagliga vardagsarbetet för lärarna (Björn, m.fl. 2002). De 
utvecklingsstrategier som väljs måste ses i relation till både drift och utveckling för balans 
måste skapas mellan dessa så att man på bästa sätt berikar utvecklingen av organisationen så 
att det kommer driften/vardagsarbetet till del. Det är även viktigt att se att utveckling behövs 
då risken finns att annars bara bli bättre på sin driftskompetens. En organisation är en form, 
som också har ett innehåll, där man tillsammans skapar det innehåll som förhoppningsvis alla 
känner delaktighet i att hela tiden utveckla. En organisation som framträder som ett mekaniskt 
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och ekonomiskt system utan krav på förnyelse resulterar i andra handlingar än om den 
exempelvis ses som ett system av aktörer förenade av gemensamma idéer (Larsson, 2004). 
 
Vissa forskare (Larsson, 2004) talar om organisatoriskt lärande istället för lärande 
organisation. När man talar om organisatoriskt lärande måste man således både ha en 
förståelse hur det individuella lärandet i samarbetet med andra går till, och hur detta lärande 
sprids och samordnas för att skapa nya sätt att agera i organisationen (Larsson, 2004).  
 
Förståelsen av hur man lär behöver fördjupas och kan förklaras med figur 4, från Scherp 
(2003) som beskriver erfarenhetsprocessen där man efter att ha upplevt något och reflekterat 
över det bygger nya föreställningar och lärdomar som påverkar det fortsatta agerandet osv. 
Erfarenhetslärande är en av grundstommarna i skolutvecklingssammanhang. Lärande sker 
genom att man tar del av andras erfarenheter och perspektiv i möten som utmanar det egna 
tänkandet. Om man följer cirkeln runt så innebär det att människor lär tillsammans med och 
av varandra, samt även kopplar till forskningen. Enligt Scherp (2003) får man vara vaksam så 
att man verkligen går från enskild reflektion, till grupp och så vidare, hela vägen genom 
cirkeln. Gör man det tillsammans med andra så resulterar det i att de enskilda individerna 
utvecklar en kompetens som sannolikt inte var och en av deltagarna skulle ha utvecklat på 
egen hand.  
 

ERFARENHETSLÄRANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Erfarenhetslärande 
Fritt efter H-Å Scherp, (2003) s. 20. 
 

Detta innebär även utifrån Larssons utgångspunkt att det individuella lärandet samordnas till 
nya sätt att kollektivt agera i organisationen (Larsson, 2004, Scherp, 2003). Vårt sätt att 
förhålla oss till våra uppgifter och vår omgivning ger oss möjligheter för utveckling av 
organisationen på samma sätt som det även ger oss som individer förmånen att lära och det 
utmanar oss ständigt. Enligt Scherp är att bli erfaren och att lära av sina erfarenheter inte 
nödvändigtvis samma sak. 
 
 ”Människor blir mer och mer erfarna ju längre tid de lever, men trots att de exponeras för en 
rik variation, kan deras lärande vara begränsat, framförallt genom att de inte dragit 

lärdomar utifrån det de varit med om. De blev bara mer erfarna”(Scherp, 2002, s.32).  
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ERFARENHETER  
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EGNA  FÖRESTÄLLN INGAR   
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(GÖRANDE) 
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Sarv (1997) påpekar att lärandet samspelar med görandet såväl som skeendet.  
Han skriver att lärandet vanligtvis är mer trögrörligt än skeendet och att detta i sin tur är mer 
trögrörligt än görandet och i och med det så kan vi se samspelet mellan de cirkulära förloppen 
enligt figur 5 (Sarv, 1997).  
 
Lärandet 
 
Skeendet 
 
 
Görande 
 
Figur 5. (Sarv 1997 sid. 157). 
 
Det är oerhört viktigt att stanna upp och hålla koll på vad som verkligen sker, utifrån det som 
görs och därigenom genom att titta bakåt och reflektera utökas vårt lärande. Det är en fara för 
organisationen, arbetslag och individ om man bara ”gör”.  
 
3.3 Individen och arbetslaget   
 
Om man går vidare från organisationen till individen och gruppen som finns i organisationen, 
så är det de, som är själva kärnan för den utveckling som pågår. Om man som enskild individ 
ska våga ta initiativ, risker, experimentera tillsammans och våga göra misstag måste individen 
känna trygghet. Dahlin, Ingelman (2002) skriver om vikten av det nästan bortglömda 
tillåtelsen av ”att vara”. Människokärlek och ett känslomässigt liv är viktigt för både stora och 
små. Alla behöver bli berörda, sedda och lyssnade till av människor som är intresserade av 
människors möte. Dahlin, Ingelman (2002) skriver att det är viktigt att veta att allt hänger 
ihop att man ingår i helheten som individ tillsammans med alla de man möter, barn/elever, 
föräldrar osv. Mitt sätt ”att vara” i mötet med alla andras sätt ”att vara” spelar en viktig roll 
för helheten. Dahlin, Ingelman (2002)  skriver om ”själ-förtroende” som en viktig ingrediens 
för att få elever till att utvecklas till (hela) människor. Detta är i sin tur viktigt för det 
demokratiska samhället. Demokratisk kompetens får man genom att utveckla förmågan att 
själv ta ställning i olika frågor, liksom att delta i samtal och försöka förstå skälen till egna och 
andras ställningstagande (Englund, 2000). Det här är en viktig process i ett socialt system för 
att skapa ordning men också för att förmedla vår bild till andra av det som är viktigt för mig.  
 
För att delta i samtal så är det deliberativa samtalet en samtalsform som har kriterier som 
förordar; 
 

a) ”samtal där skilda synsätt ställs mot varann och olika argument ges utrymme, 

b) att deliberativa samtal alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra, det 

handlar bl.a. om att lära sig lyssna på den andres argument. 

c) inslaget av kollektiv viljebildning, dvs. strävan att komma överens eller åtminstone 
komma till temporära överenskommelser” (Englund 2000, s. 6). 

  

Även Berg (2000) skriver om samtalet som ett viktigt medel för en organisations 
professionella grupper att upptäcka och erövra tillgängliga handlingsutrymmen och även som 
ett medel för att tillsammans kritiskt reflektera över organisationens innehåll och form. 
Enligt Hägg, Kuoppa (1997) så är just förmågan att samtala på ett plan, att se sig själv och 
samtidigt den andra. Att kunna möta den andra och samtidigt tydligt kunna hålla isär det som 
är mitt och det som är ditt i samtalet är själva kärnan till dialog. För att dialog ska uppstå i 
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samtal måste man ge plats och lyssna till andras ”prat”. Vi är inte tränade i dialog, man är 
mest van vid diskussion. Båda formerna av kommunikation är naturligtvis viktiga. Dialogen 
kännetecknas av ett fritt och kreativt meningsutbyte, av en koncentration på att lyssna och 
förstå. I diskussion presenteras och försvaras olika ståndpunkter med målet att finna den 
”bästa vägen” (Dalin, 1999, s.84).  
 
Sarv (1997) pekar på vikten av att försöka förstå oss själva bättre, för att på så vis se sin egen 
rädsla inför förändring och de skydd man själv använder. För att undvika att dras med i 
hotande förändringsförlopp får man med större självkännedom lättare att förstå hur andra 
människor reagerar inför förändringar. Det gäller att hålla kvar det Senge (1995) beskriver 
som det personliga mästerskapet, det består av att människor börjar sin karriär skärpta, 
välutbildade och fulla av energi. Det gäller att individen känner att det är tillåtet att vara 
”duktig”. Det här är inte minst viktigt för de med lång yrkeserfarenhet. Hur tas den tillvara, så 
att en medkänsla skapas med lust att dela med sig med möjlighet att utvecklas utan att 
ifrågasättas så att en känsla av samhörighet skapas? 
 
Det är viktigt att samtal i arbetslagen synliggör mångas tankar och att den enskilde känner 
respekt för sitt sätt att tänka. Det är viktigt att det är tillåtet att tänka olika. Det i sig kan väcka 
nyfikenhet och skapa nya frågor. Det är viktigt i en organisation att skapa samtal med en 
pedagogisk ansats att lära av verksamheten. Om förändring i skolan ska lyckas, måste lärarna 
involveras i det som sker redan ifrån början. Framför allt när det rör sig om komplexa 
förändringar som griper in på många områden under en längre tid måste man vara med på hela 
resan (Hargreaves, 1998). Vilken möjlighet det finns i arbetslaget för att göra sin röst hörd 
beror på vilken kultur som råder i arbetslaget och även i organisationen. Arbetslaget är de som 
man kan reflektera över jobbet och resultaten med, både de resultat och händelser som man 
kan glädjas åt och de som bekymrar oss. Carlgren (2001) skriver om vikten av att komma åt 
de ”tankeväggar” som består av tidigare tänkta tankar om vad skolan ska vara för ett ställe, 
vad den egentligen fyller för funktion och om verksamheten som bedrivs där.  
 
Bara individer kan ta ansvar, inte grupper. Bara individer kan drivas av motivation och på 
lång sikt gör människor ett bättre jobb om de inte drivs av vare sig morot eller piska utan av 
en inre kraft (Abrahamsson, Andersen, 2002). Grupper och organisationer har ingen 
motivation i sig själva, därför krävs många motiverade individer i en välfungerande grupp. 
Det som är relevant för organisationer är beskrivningar av, och förklaringar till, hur 
individens motivation påverkas av arbetet, av tillhörigheten till organisationen och av 
arbetsförhållandena. Motivation är inte ett personlighetsdrag som några människor har och 
andra inte; motivation uppstår som en interaktion mellan individen och situationen Det är ett 
ansvar att få alla att känna sig delaktiga och medvetna om den organisation de verkar i. Här 
har skolledaren ett stort ansvar i delaktigheten och känslan av tillhörighet (Abrahamsson, 
Andersen, 2002). 
 
Den gemensamma läroplanen är en hjälp för att känna tillhörighet och tillit genom vårt 
gemensamma uppdrag. Att få vara med och tillsammans utveckla utifrån den gemensamma 
läroplanen gör att förståelsen ökar för den organisation man arbetar i och det blir meningsfullt 
att bidra med tankar i sitt arbetslag. Den pedagogiska verksamheten är alldeles för 
mångfasetterad och komplex för att på egen hand vara möjlig att greppa. Det är med en 
självkritisk hållning och tillsammans med andra kolleger, läraren har möjlighet att skapa en 
skola för alla elever Det här ställer krav på medarbetare i en organisation men även mod 
(Blossing, 2003). 
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Om personalen förstår sin egen organisation dåligt, är risken större att man personifierar dess 
brister (Granström, 2000). En kreativ skola är en skola där det tas initiativ av många, där man 
vågar ta risker, där aktörerna experimenterar tillsammans och vågar göra misstag (Egerbladh, 
Tiller, 1998). Man anställer människor för att man tror att de tillsammans ska göra ett bra 
jobb. Det är då viktigt att tänka på enligt Bolman, Deal, (1995) att som individ har man också 
med sig personliga och sociala behov till arbetet. Grupper fungerar utifrån två olika nivåer – 
uppgift och relation (process). Båda dessa nivåer måste kunna hanteras om grupper ska bli 
effektiva (Bolman, Deal, 1995). I en undersökning gjord av Wikman (2005) kommer det fram 
att det finns andra motiv än bara de ekonomiska som skapar arbetsengagemang i vårt arbete. I 
hans undersökning så visar det att för de allra flesta så ger arbetet en känsla av personlig 
tillfredsställelse.  
 
3.4 Ledarskap  
 
I 1900-talets början var folkskoleinspektörerna fortfarande de enda skolledarna i många 
kommuner. Under samma tid började fler kommuner sätta till överlärare i folkskolan som 
komplement till den statliga inspektionen (Ekholm m.fl. 2000). Den gamla styrmodellen över 
skolan fungerade hjälpligt in på 60 talet men var oförenligt med det tänkande som bröt 
igenom med ökade krav på medbestämmande och delaktighet (Liljequist, 1999). Sedan den 
statliga styrningen av skolan ersatts med andra styrformer så är skolans huvudmannaskap inte 
lika tydligt längre (Groth 2002). Ansvarfördelningen är på flera nivåer, stat, kommun och den 
den enskilda skolan.  
 
Skolans ledarskap kan relateras till styrning av och i skolan. Uppdraget handlar om både 
styrning och ledning (Berg, 2003). Att avstå från att kontrollera innebär inte att man skall 
avstå från kontroll. I alla fungerande företag måste det finnas kontroll. Men kontrollen skall 
inte styras av någon enskild beslutsfattare, den skall byggas upp genom dynamiska 
kontrollprocesser som verkar i hela organisationen (Senge, 1995, s. 262). Ledarskap handlar i 
allt väsentligt om att utöva ett bestämmande, inflytande över händelseförloppet och aktiviteter 
eller om att få saker och ting gjorda genom andra människor (Holmberg, Henning 2003). 
Skolledaren har ett övergripande ansvar i frågor som rör den lokala skolans frihet i 
förhållande till staten och kommunen som uppdragsgivare (Liljequist, 1999). Expertgruppen 
som skrev Lärande ledare ansåg att skolan behöver utvecklas till en lärande organisation där 
rektorer och lärares ledning står i fokus och koncentreras på skolornas huvudprocess – 
elevernas lärande (Utbildningsdepartementet, 2000). Som pedagogisk ledare och chef för 
lärarna och övrig personal har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten som 
helhet inriktas på att nå de nationella målen (Lpo 94, 1998).  
 
Genom att tillsammans med de som finns i organisationen bli huvudaktörer i 
kunskapsbildningen runt kopplingen mellan undervisning, barns lärande och utveckling, kan 
man finna lösningar i relation till uppdraget (Scherp 2002).  

 
En ledares lärande är inte annorlunda än lärandet i allmänhet. En demokratisk, lärande och 
kommunikativ ledare samlar på samma sätt som andra slutsatser och lärdomar från praktiken, 
i teorin och i forskningen (Lärande ledare, 2000). Det handlar om förståelse av sig själv och 
sin egen del i helheten. Det finns bland annat tre viktiga ingredienser för ett gott ledarskap. De 
måste älska produkten. De måste tro på processen. De måste ha en hög respekt och tilltro till 
människors förmåga (Sarv 1997). 
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Sarv (1997) påpekar även att ledarskapet är något man aktivt måste satsa på, om man ska bli 
en bra ledare. En ledare behöver bland annat känna sin organisation väl, vara aktiv i att 
prioritera, delegera, få människor att förstå vad som sker och varför de måste agera. Även om 
demokrati och medinflytande är stort, krävs det att någon har mandat att sköta samordningen, 
sammanfatta och ställa krav på ett gemensamt ansvar, leda möten och se till att beslut blir 
fattade (Granström, 2000). Det är även ett stort ansvar att se över de beslut som tas, behöver 
de fattas och har man diskuterat och fångat konsekvenserna av beslutet? Den effektivaste 
inlärningen äger rum när en människa har en genuin känsla av ansvar för sina handlingar 
(Senge, 1995).  
 
3.5 Samhället/Omvärlden 
 
I  Lpo 94 (1998) står skrivet att arbetet måste ske i ett aktivt samspel mellan skolans personal 
och elever samt i nära kontakt med hemmen. Enligt skollagen (1985) ska detta samarbete 
främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och goda samhällsmedlemmar. 
Utan bra samverkan mellan skola och närsamhälle stannar Sverige. Skolan har i uppdrag att 
överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem 
för att leva och verka i samhället. Det finns en mångfald av skolsystem tolkat utifrån olika 
kommuners förutsättningar. En mångfald som öppnar för en stor variation av skolkommunala 
verksamhetsinriktningar. Det här i sig gör att frågan kan ställas, hur mycket olikhet kan 
skolsystemet tolerera för att fortfarande betraktas som likvärdigt? (Berg, 1999). För att 
säkerhetsställa rättsäkerheten i vårt land även när det gäller t.ex. likvärdigheten, så kan det 
vara nödvändigt med en juridisk prövning, då det är enda sättet att få en opartisk bedömning 
(Rimsten, 2004).   
 
Skolan är Sveriges största arbetsplats med ca tvåhundratusen anställda och en och en halv 
miljon elever. Detta gör att det som sker inom denna jättelika organisation har betydelse för 
samhället i stort och är av stort intresse för den långsiktiga samhällsutvecklingen. Många är 
de, som vill vara med och påverka denna jättelika organisation och även i de rättsregler som 
styr verksamheten uppstår det många gånger stor politisk oenighet (Rimsten 2004). Skolans 
och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevens skolgång har ytterligare förstärks 
genom införandet av Individuella utvecklingsplaner för alla grundskolans elever. En 
utbildning av hög kvalitet kännetecknas av att varje elev och förälder känner till och förstår 
målen för utbildningen. I en sådan utbildning arbetar lärarna och eleverna tillsammans för att 
utforma elevens väg mot de nationella målen. Ett av de viktigaste syftena med en individuell 
utvecklingsplan är att tydliggöra det stöd alla elever har rätt att få så tidigt som möjligt och att 
insatserna skall följas upp och diskuteras mellan hem och skola (Regeringens skrivelse, 
2002). Detta ger en utökad möjlighet för vårdnadshavare att få en större inblick i skolans inre 
arbete samt bli delaktig på ett mer innehållsmässigt sätt för sitt barn. 
 

4. Frågeställning  
 
Kartläggningen av de olika utvecklingsområdena bilaga 1, ligger till grund för min 
frågeställning i denna undersökning. Jag vill med den tidigare undersökningen som 
utgångspunkt gå vidare och försöka fördjupa samt leta de framgångsfaktorer som främjar den 
initiering, implementering och det institutionaliseringsarbete som enligt bilaga 1. pågår.  
 
Hur beskriver lärare vid en skolenhet vardagsfaktorer som bidrar positivt till skolutveckling? 
Hur beskriver lärare vid en skolenhet vardagsfaktorer som hindrar skolutveckling? 
Hur beskriver lärare framgångsfaktorer för ett gott ledarskap?  
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5. Metod 
 
Jag har valt ett fritt skrivet brev som metod för min undersökning. Denna metod valdes utifrån 
att det redan fanns en kartlagd utvecklingshistoria som sträckte sig över tio år gjord på den 
enhet jag har valt att göra undersökningen på. Utifrån denna tidigare kartläggning gjordes mitt 
underlag till brevskrivandet. Genom att inte styra in respondenternas tankar mot någon 
speciell fråga hoppas jag kunna kartlägga de viktiga tankar och åsikter som kan vara av 
betydelse för hur lust till utveckling av vardagsarbetet skapas.  
 

5.1 Design 
 
Denna undersökning bygger på att fånga tankar och åsikter från fritt skrivna brev. Med den 
ingångspunkten valde jag att göra en inbjudan att delta, utifrån den bild som genom 
sammanställningen gjordes på utvecklingshistorian (bilaga 1). Det kändes viktigt att var och 
en fick underlaget personligt utdelat genom ett brev med sitt namn på för att varje individ 
skulle känna att de var betydelsefulla för undersökningen (bilaga 1). Respondenterna fick 
sedan en månad på sig att skriva sina brev. 
 
5.2 Urval och omfattning  
 
Den redan tidigare gjorda undersökningen på den aktuella skolan väckte ytterligare intresse, 
därav mitt val att göra en uppföljningsstudie på samma enhet. Då ambitionen var att kunna 
använda denna studie i utvecklingssyfte och som ett slags resultatspridning av skolans 
utvecklingshistoria som redan var gjord, valde jag att lämna mitt brev till sammanlagt 30 
förskollärare, fritidspedagoger och lärare inom den skolenhet som ansvarar för barn från 
förskoleklass till år sex. Då breven är fritt skrivna utan någon direkt frågeställning blir 
resultaten exempel på tankar och åsikter som kan betraktas viktiga för att skapa lust att 
utveckla vardagsarbetet.  
    
5.3 Frågeinstrument  
 
Jag började min undersökning genom att se på den kartläggning som tidigare gjorts på de 
utvecklingsområden som initierats under åren 1994 – 2004. Då denna kartläggning visade på 
omfattande utvecklingsområden och med vetskapen av att de allra flesta utvecklingsområden 
lever kvar eller har utvecklats så väcktes min nyfikenhet av att försöka fånga 
framgångsfaktorer som kan tänkas skapa denna lust att utveckla vardagsarbetet. Den tidigare 
gjorda kartläggning blev därför mitt underlag för undersökningen och för det brev som 
lämnades ut till trettio medarbetare.  
   
5.4 Genomförande 
 
Då jag valde att genomföra min undersökning i brevform, för att inte styra för mycket, blev 
det viktigt att inte muntligt förklara undersökningen på något vis utan den enda förklaring har 
varit det brev som de var och en personligt fick (bilaga, 1). Fredagen den fjärde mars 2005 
delade jag ut personliga brev till trettio medarbetare på enheten.  
 
De allra flesta har uttryck glädje över undersökningen och endast tiden att skriva har angetts 
som problem. När jag fick breven lästes de och sedan avidentifierades breven genom att 
namnen togs bort. Detta gjordes för att jag objektivt skulle kunna hantera det jag sökte.  
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Breven låg sedan fram till juni 2005 då jag återupptog hanteringen. Jag skrev rent varje brev, 
mening för mening och utifrån det kategoriserades dessa meningar under rubriker som det 
gick att samla dem under. Dessa rubriker växte fram i arbete med meningarna från breven och 
blev därför viktiga i både teoridelen och i resultatdelen. Resultatet består av citat från breven 
och de framgångsfaktorer som nämns är tolkningar av ord som nämns i många meningar av 
flera respondenter.  
 
5.5 Bortfall  
 
Av de trettio respondenter som jag lämnade underlag till, så har jag fått in femton brev. Av de 
femton som inte har lämnat något brev, så har många uttryckt att de inte hunnit och att det var 
svårt att skriva samt veta vad jag ville ha reda på. Flera av de som inte har skrivit brev har inte 
varit anställda under de tio år som den tidigare kartläggningen beskrev. Jag har inte gjort 
några påtryckningar till de som inte har lämnat in sina brev. Det var viktigt att det skulle 
finnas en frivillighet i att lämna in sitt brev. Intressant är att ingen av de tre män som fanns på 
enheten finns representerade i de brev som kommit in. 
     
5.6 Reliabilitet/Validitet 
 
Det här är begrepp som handlar om hur undersökningens resultat kan beläggas. Genom att det 
är brev som är skrivna så kan inte någon reliabilitetstestning av underlaget göras. Om man tar 
hänsyn till det sociala och kulturella sammanhanget som undersökningen är gjord i, så är det 
genom respondenternas olika bakgrunder ett varierat urval av de som utgör vardagsarbetet 
som har skrivit breven. Det finns representanter från varje arbetslag som har skrivit brev och 
det kan i sig betyda att det ändå är en stor del av skolan som undersökning täcker. När det 
gäller forskarens ovana att utföra undersökningar i den kultur man också ingår i så är 
medvetenheten om det både en styrka och en svaghet. Utgångspunkten med metodvalet var att 
få fram det som respondenten skriver om när man får skriva fritt. Vikten av att försöka fånga 
det som står i breven är därför det viktiga. Jag tror att de som har skrivit, verkligen har skrivit 
det som vid skrivandet var viktigt att få nedtecknat när det gällde deras vardagsarbete. Det är 
en begränsning att det bara är en enhet som undersökts på detta sätt i kommunen och att det är 
femton stycken som valde att inte lämna in några brev. Dessutom så är brev en sorts 
färskvara, det blir lätt det som finns i respondenternas huvud för stunden och skulle därför 
göras flera gånger för att sökandet efter framgångsfaktorer skulle kännas tillförlitligt. 
 
5.7 Analys 
 
Kan man utifrån brev finna framgångsfaktorer i vardagsarbetet som ger medarbetare lust att 
utveckla sitt arbete? När det gäller brev som metod var femton brev många att handskas med 
då flera av dem var riktigt långa. Det tog tid att läsa och kategorisera meningarna. Jag 
fortsatte sedan med att leta framgångsfaktorer. Jag letade sedan de hinder som man skrev om, 
därefter växte rubrikerna fram. Sorteringen under rubrikerna var ibland med viss tvekan då 
många meningar går i varandra och passar även under andra rubriker.  
 
Svarsfrekvensen var 50 %. Urvalet speglar de olika yrkeskategorier och från alla arbetslag 
som finns representerade på enheten. Det är bara kvinnor som har skrivit brev vilket gör att en 
viss likriktning utifrån kön kan tänkas finnas på tankar och åsikter. Det var tre män som fick 
erbjudandet om att skriva brev. En av männen har i ett annat sammanhang redan skrivit brev 
om sin vardag och kände att detta skulle bli en slags upprepning. Den andra mannen har nyss 
blivit pappa och angav tiden som anledning. Den tredje mannen skulle byta jobb under 
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sommarlovet. Alla tre ingår i arbetslag där andra har skrivit brev, samtidigt som jag i 
efterhand känner att det hade varit viktigt även med manliga tankar och åsikter i 
undersökningen. 
 
Fördelen med fritt skrivna brev är att man får ta del av det som känns viktigt att skriva om för 
tillfället. Fem av breven är på en sida och tio av de femton breven är på flera sidor, vilket gör 
att det finns mycket skrivet. Man hade möjlighet skriva anonymt. Anonymitetsskyddet var väl 
känt för respondenterna som ändå alla satte ut sitt namn på det personliga brevet.  
 
Nackdelar med skrivna brev kan vara att man skriver olika mycket. Men det finns även i en 
intervju då man har olika lätt att prata och lägga ut sina svar. Likvärdigheten i svar är svårare 
att garantera i fritt skrivna brev då det inte finns någon tydlig fråga som ska besvaras. En 
nackdel är även att det inte går att fördjupa och förklara mer i det skrivna. När det gäller 
metoden så var det även svårt att få fram tillräckligt med underlag för ledarskapet ifrån fritt 
skrivna brev. Det var inte det man skrev särskilt mycket om, varken sitt eget ledarskap i 
klassrummet eller det formella skolledarskapet.  
 

Resultaten som presenteras har en preliminär karaktär, det är ett försök att närma sig 
sanningar som kan betecknas som viktiga (Larsson, 1986). Med hänsyn till att objektivt 
försöka fånga tankar och åsikter till undersökningen valde jag att avidentifiera breven redan 
när jag fick in dem. Breven fick sedan ligga två månader för att jag bättre skulle kunna fånga 
varje individs tankar och åsikter utan att koppla det till personer. Det är många tankar och 
åsikter som kommer fram i ett fritt skrivet brev, därför blev den första hantering att genom 
olikfärgade överstrykningspennor sortera ut det som respondenterna skrev mest om. Det var 
viktigt med frivilligheten att skriva brev samtidigt som jag i efterhand tror att det hade varit 
bra om jag hade gått ut med en påminnelse och påtryckningar för att få in fler brev.  
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6. Resultat  
 
När det gäller alla de utvecklingsprojekt som har initierats, implementerats och till viss del 
institutionaliserats, går det genom breven att tolka att organisationen i mycket är kvar i 
implementeringsskedet.  
 

Resultaten är rangordnade utifrån det som respondenterna skrev allra mest om. När det gäller 
arbetet med elever så är det mötet och vardagsarbetet runt eleven som breven handlar om allra 
mest.  
 

6.1 Interaktionen 
 

Det som tydligt var det som de allra flesta skrev mest om var själva mötet med eleven i 
vardagsarbetet. Det positiva Mötet, relationen, samspelet med eleven som individ och grupp 
är viktiga framgångsfaktorer som positivt bidrar till lust att utveckla sitt vardagsarbete. Att 
vara en god förebild för barn nämns även det av många som viktigt. Att få arbeta i 
växelverkan med både individ, grupp med de olika behov de ger och behöver även med fokus 
på framtiden. När det gäller interaktionen med eleverna skriver man så här i sina brev. 
  
• ”Det allra bästa med att vara lärare är ändå målet, det dagliga mötet med eleverna. Det 

är i det goda samspelet som jag hämtar energi. 

• Det positiva med mitt arbete är den relation man får till barnen. Man får tillfälle att träffa 

så många olika personligheter och se glädjen hos dem när de lär sig nya saker eller får 

dela något med mig som vuxen eller barngruppen. Det är också härligt att få vara en 

person som påverkar barnen i så mycket.  
• Mötet med eleverna är en stor glädjekälla. En fantastisk klass som älskar att diskutera 

och är entusiastisk inför det mesta. 
• En syn på elever som jag gillar. En slags helhetssyn där man i alla lägen försöker stärka 

det som är positivt. Känner också att man har stor nytta av elevgruppen när man jobbar 

med elever som behöver lite extra. ”Tack vare att just jag fanns med så kom gruppen fram 

till ett bättre resultat.”  Om man kunde förmedla en sådan känsla i en portfolio skulle den 

bli ett verkligt verktyg för utveckling.  

• Barn i behov av särskilt stöd, elevmiljöer, dokumentation, kompetensutveckling, hur allt  

      hänger ihop. 

• Höja blicken och titta bortom vardagsproblem och sikta mot framtiden och se 

möjligheterna med att få vara med och utbilda en ny generation. Detta är nog det som 

driver mig i mitt arbete”. 

 
 6.2 Elevperspektiv 
 

Även flexibiliteten, påverkansmöjligheter att tillsammans med andra tolka målen är viktiga 
framgångsfaktorer. 
Ansvar för att utveckla för elevernas möjlighet att nå goda resultat och samspelet att vi 
utvecklar tillsammans mot framtiden nämns av flera som viktigt. Få information om nya rön 
från bland annat forskning, resultat m.m. ger inspiration. När det gäller 
uppdraget/vardagsarbetet så skriver man om följande framgångsfaktorer enligt nedan. 
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• ”Frihet att tolka målen. Våra mål plus den friheten tror jag skapar maximal 

lärandemiljö. 

Naturligtvis har man en planering och vet innehållet men man kan aldrig veta i förväg 

hur det blir i alla fall. Kanske får man ägna passet åt att lösa konflikter istället, man får 

vara flexibel och inte bli stressad av att det man planerat inte kunde fullföljas till 100% 

förhoppningsvis blev det bra men på ett annat sätt.  

• Jag söker utveckling och var kan man bättre finna det än i kontakten med barn och 

ungdomar? Jag upplever den varje dag, varje lektion. Ständigt nya möten, nya sätt att 

tänka. Under tiden jag undervisar, löser konflikter, tröstar och försöker förstå pågår en 

process initu mitt huvud mot att försöka hitta nya vägar. 

• Det som är så roligt i arbete är att se hur barnen förändras över tid. 

• Det som fascinerar mig är att den ena dagen aldrig är den andra lik.  

• Det är bra med kontinuerliga diagnoser och studiedagar där vi personal får information 

om nya rön och inte minst inspiration. Vardagsarbetet är mer problembaserat. Eleverna 

har många funderingar och man kan utgå från deras tankar.  

• Glädjen från barn och elever går inte att ta miste på”. 
 

Vad skriver man då i sina brev om det som kan tolkas hindra lusten till skolutveckling? 
Elevernas sjunkande motivation och tiden, är något som många beskriver på olika sätt. Tid till 
pedagogiska diskussioner men också tid till vardagsarbetet så att det finns struktur och 
sammanhang i det som görs. För mycket fokus på individen upplevs som ett hinder. Känsla av 
otillräcklighet med att ge alla elever möjlighet att nå målen tar kraft och även den ökade 
sociala problematik runt dagens elever beskrivs av många vara ett hinder för att utveckla. 
 
• ”En frustration jag känner är elevernas sjunkande motivation. Jag får ofta höra, - ”jag 

orkar inte”, - ”fy vad jobbigt”. Det är svårt att nå målen om inte eleverna lägger ner 

någon form av energi.  
• Portfolio – jag vänder mig framförallt mot att den fokuserar för mycket på individen. 

Varför är du nöjd? Jag vill mena att det är individens roll i omgivningen som är viktigast. 
• Föräldrar har inte tid för barnen och de får problem med beteendet och inlärningen. 

Dagens ”lustbarn” är också något som vi i skolan får brottas med. 
• Jag saknar pedagogiska diskussioner med kollegor och att få utveckla och reflektera över 

min undervisning. 

• Jag kan känna frustration och undra vad det skulle till för att våra elever som inte har 

nått målen skulle ha utvecklats mer under de här åren. Funderar i stort med er andra vad 

vi bör göra framöver.  

• Om de sociala problemen tar all plats i skolan ”hålls” bara undervisningen flytande 

(knappt). Man blir missnöjd med sig själv som lärare och det blir inte roligt att jobba”. 

 
6.3 Organisationen 
 
Arbetet med det uppdrag man har för att ge eleverna en god utveckling påverkas av den 
organisation alla är delar i. Tankar och åsikter som tolkas som framgångsfaktorer från de 
skrivna breven är bland annat en bra organisation med ett tillåtande klimat där man känner 
stöd i att våga pröva och förståelse för att jag själv är delaktig och påverkar utvecklingen. 
Samverkan med andra och även fortsatt egen kompetensutveckling är viktiga 
framgångsfaktorer. Att hela tiden vara delaktig i dialogen på bland annat mötesplatser och 
därmed bidra till en förändring för att förbättra. Det framkommer att förankring och att få 
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känna att man tillhör ett sammanhang är viktigt. Andra viktiga framgångsfaktorer som 
framkommer är att ge tid för utveckling men även att på bred front se till att utveckling sker.  
 

Följande meningar kommer direkt från breven 
 

• ”En förutsättning för utveckling är att det finns ett tillåtande klimat där man törs prova 

och göra fel och den finns. Jag är själv en del i denna utveckling.  

• Utveckling sker i interaktion människor emellan och då kan man inte stänga in sig var 

och en i sina klassrum. Jag vill att alla ska känna att de är en del i ett större sammanhang 

och att alla är viktiga i detta sammanhang. 

• När jag är på Universitetet och träffar kollegor från hela landet förstår jag att vi har det 

bra både när det gäller personaltätheten och att vi är väl framme när det gäller olika 

typer av handlingsplaner. 

• Andra viktiga och givande diskussioner vi har i arbetslaget är diskussionen om vad 

lärande är? När lär man sig osv. Detta är spännande och givande. 

• Det är alltid ett positivt tänkande, möjligheter att få komma med nya idéer. Jag tycker om 

tanken att se möjligheter istället för begränsningar och det tycker jag skolan här är ett 

bra exempel på.  

• Jag känner att jag har stöd i vad jag gör, nya idéer (eller vad det kan vara) hos både 

ledning och arbetslag. 

• Utvecklingscentrum Oasen visionen om att alla elever ska få möjlighet att utvecklas efter 

sina förutsättningar och med en naturlig plats i sitt arbetslag. Att ge tid till att få vara 

”stöttepelare” och pådrivande genomförare för andra är viktigt.  

• Individuella arbetsplaner, portfolio, mätpunkter och åtgärdsprogram förankras med hjälp 

av förbättringsgrupper där alla arbetslag deltar.  

• Om man vill åstadkomma förändring ska man diskutera pedagogik och skapa en 

organisation där man har möjlighet att göra det. 

• Idag visar all skolforskning på att det allra viktigaste för elevernas kunskapsinhämtning 

är lärarnas förmåga att lära ut och motivera sina elever. 

• Jag har känt att jag sista åren har blivit väldigt inspirerad att utveckla min undervisning. 

Jag har också haft förmånen att gå på kurs. Det stimulerar också till att våga prova på 

olika metoder och tillvägagångssätt”. 

 

Vad beskrivs som hinder för utveckling när det gäller organisationen? Det går mycket tid till 
att dokumentera och följa upp utvecklingen av elevarbeten m.m. Många praktiska 
arbetsuppgifter tar tid från elever. Samtidigt beskrivs även oron för trögheten i skolutveckling, 
man skriver om känslan av att den går för sakta. 
 

• ”Det borde gå att ta tillvara specialresurserna på ett bättre sätt. Undervisning med en 

eller två elever kanske är nödvändigt ibland men inte alltid. 

• Utvecklingen inom detta går för sakta. Kanske måste radikala förändringar till. Denna 

eftertänksamma utveckling som skett här är jättebra men har vi den tid som detta tar? 

Någon måste kanske starta upp och fungera som katalysator? 

• Sen finns det naturligtvis baksida med att vi är ”långt framme” i skolutvecklingen. Mycket 

ska dokumenteras, det tar tid, speciellt innan man fått rutin. Slopas sen det man jobbat in 

sig på, blir man lite trött. Detta tar tid från barnen även om det naturligtvis ska komma 

dom till godo men behövs allt detta?  Kanske minimera i alla fall. 

• Papper ska läsas, saker ska dokumenteras, diskussioner och beslut i arbetslag måste 

hinnas med innan ett visst datum och det dagliga arbetet ska flyta på. Jag kan känna mig 



 26

stressad och pressad vissa dagar/veckor! Men detta läsår har varit helt klart bättre än 

innan”.  

 

6.4 Arbetslag 
 
Det allra första utvecklingsprojekt som startade i den kartläggning som tidigare är gjord av 
enheten var att arbeta i arbetslag. Denna utveckling har pågått sedan 1994 då arbetslag 
bildades på enheten. Att arbeta i arbetslag tolkas genom breven vara en naturlig del av 
vardagen. Att ingå i ett arbetslag betyder, att man måste samverka med andra och att man 
därmed ingår i en slags kultur. Följande tankar och åsikter kan betecknas som 
framgångsfaktorer för att stimulera lusten att utveckla vardagsarbetet genom att ingå i ett 
arbetslag. 
 
Glädjen och tryggheten i samvaron är viktiga framgångsfaktorer. Att bli respekterad och 
lyssnad till samt att ha elevernas bästa i fokus nämns av många som viktiga. Att få vara olika 
med därigenom en större möjlighet till fördjupade diskussioner, erfarenhetslärandet är en 
annan viktig framgångsfaktor. Följande meningar om att arbeta i arbetslag är tagna direkt från 
breven. 
 

• ”Jag kände direkt i arbetslaget att det fanns en vilja att förändra och en strävan mot 

något nytt. Att arbetslag kom till redan 1994 kan vara en stark bidragande orsak till att 

skolan ligger långt framme. 

• En levande pedagogisk diskussion i arbetslaget. Vilket gör att lärarna gör ett bättre jobb, 

vilket leder till att de trivs bättre med sig själva. Detta leder till att arbetskamraterna trivs 

bättre på arbetsplatsen, vilket leder till lägre sjukskrivningstal. 

• Jag känner mig trygg i arbetslaget, vågar prova och eventuellt misslyckas det gör inget, 

för bara gott med sig och ger nya erfarenheter/möjligheter att reflektera över jobbet och 

upplägget.  

• Vi har olika åsikter om en del saker men, respekterar varandra ändå. Det som är viktigt 

är att vi har samma värderingar etik och moral vad gäller barnen och sätter samma 

gränser. 

• Jag upplever att mina åsikter respekteras och beaktas av mina kollegor och 

arbetskamrater. 

• Det är en styrka om man arbetar i ett arbetslag där alla fokuserar på arbetet med 

eleverna. 

• Gruppen är med och ger och tar – allas åsikter är viktiga. 

• Där man har öppna dialoger om vilket arbete man skall utföra och hur vi kan göra det på 

bästa sätt. Där alla vill vara med för att utvecklas (inte för att man ska få minsta möjliga 

arbete). 

• Arbetet i arbetslag är till stor del positivt. Vi kompletterar varandra ser olika saker hos 

barnen tar tag i olika arbetsuppgifter, planerar tillsammans osv. 

• Arbetslaget är jätteviktigt. Att det finns förståelse för olikhet, respekt och arbetsglädje. 

• Det blir en god spiral när man känner stöd från sina kollegor, både positivt och negativt, 

både i skol och privata saker. Det minskar sjukskrivningar och man gör ett bra jobb”. 
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Det finns även hinder med att arbeta i arbetslag och några av de som beskrivs i breven är att 
det kan bli kravfyllt och att inte tid prioriteras till den nödvändiga gemensamma 
arbetslagsplaneringen. Om det däremot blir för mycket tid i arbetslaget så blir skolan som 
helhet lidande genom att det skapas kulturer som blir svåra att ta sig ur. Det kan bli små 
skolor i skolan som då begränsar erfarenhetsutbytet med andra. 
 

• ”Ibland jobbar vi för mycket bara i våra arbetslaglag. 
• Jag upplever att gruppen blir väldigt tight och man vänder sig alltmer till kollegorna när 

man ska lösa specialpedagogiska frågor. 
• Ibland kan arbetet i arbetslag vara kravfyllt. 
• Om det är många personalbyten orkar inte laget med att börja om. Det blir då att de nya 

får ta reda på mycket själva och i slutändan stretar vi åt olika håll. 
• Svårt med arbetslagsplanering om den inte prioriteras”. 
 
6.5 Individ 
 
Som individ går man till ett arbete som tar en stor del av den vakna tiden. Vad rör sig i 
individens inre om trivsel och kännedom om sig själv som individ? Vilka tankar och åsikter är 
det som respondenterna beskriver som kan tolkas som framgångsfaktorer för att skapa lusten 
för att utveckla vardagsarbetet?  
 
Det framkommer som viktigt är att som individ få känna sig stolt, glad och engagerad. Man 
skriver även om att omväxlingen i arbetsuppgifter är viktig. Att ”bli sedd” och få känna att 
man som individ är en viktig ”kugge” i hjulet med möjlighet att påverka skapar lust och ger 
energi. Att ständigt lära både inom sig själv och utifrån andra kan utläsas som viktigt. 
 

• ”Stolt och glad, här kan jag ägna mig åt det som är mest stimulerande, inspirerande och 

utvecklande. 

• I mitt arbete känner jag stor glädje och tillfredställelse för det mesta. Skulle jag säga 

alltid så är jag inte sanningsenlig för det är tufft ibland, det är verkligheten när man 

jobbar med människor. 
• Jag känner att jag är en kugge i hjulet med barnen, föräldrarna och mina kollegor, 

tillsammans med dom får jag uppleva och bli delaktig i både glädje och sorg samt ha 

förmånen att få dela deras vardag. 

• Jag har ägnat nästan hela mitt liv åt pedagogrollen. Utvecklingen i vardagen gör att jag 

ständigt lär mig nya saker och förhoppningsvis blir en allt bättre pedagog. 

• För det första och kanske det viktigaste, jag trivs verkligen med mitt jobb. Alla dagar är 

inte bra, långt därifrån. Men summa summarum så är det bra.  

•  Jag måste säga att jag trivs ypperligt med både mitt yrkesval och min arbetsplats. 

• Jag har möjligheter till olika arbetsuppgifter i mitt arbete. Det känns utmanande och 

roligt. 

• Mitt projekt som jag har utvecklat har gjort det väldigt roligt att jobba både för mig och 

eleverna. Som lärare är det jätteroligt att jobba med nya idéer. 

• Jag går nästan alltid till mitt arbete med en positiv känsla och inställning.  

• Jag har ett omväxlande jobb. Ingen dag är den andra lik och det blir mycket sällan 

långtråkigt”. 
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Även under denna rubrik finns det saker som kan tolkas som hinder för utveckling. Bland 
annat det stora ansvaret man känner för samhällsklimatet som hårdnar runt våra elever. Även 
det ansvar man har gentemot elever och för varandra i arbetslaget 
 

• ”När jag började att arbeta som lärare var rollerna utstakade och aldrig ifrågasatta. 
• Ibland känner jag det lite kluvet när jag märker att någon kollega inte orkar med. Hur 

mycket ”extra” ska jag då lägga på mig? 
• Samhällsklimatet ger mig tuffa saker att jobba med. 
• Jag kan ibland känna att det är tungt att ha jobbat länge på skolan. Då väntas man fixa 

det mesta”. 

 
6.6 Ledarskap  
 
”Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal har rektor det övergripande 

ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de nationella målen” (Lpo 94, 
1998 s.18). Ledarskapet i form av rektor är den förutsättning som skollagen ger när det gäller 
både styrning och ledning av skolan. De åsikter och tankar respondenterna nämner i denna 
undersökning som kan tolkas som framgångsfaktorer är att skolledaren ska vara bland annat 
tillgänglig, stadig och ihärdig. Som ledare beskrivs det som viktig att vara engagerad 
samtidigt som stöd och uppmuntran bör ges för eget tänkande hos den enskilde läraren. Även 
stöd för långsiktighet, utbildning och vidareutveckling av kunskaper tolkas som 
framgångsfaktorer. Några av brevens meningar gällande ledning är följande. 
 
• ”En bra skolledning som står stadigt. 
• Projekt man startar som rektor ska vara genomtänkta, annars är det lätt att 

konsekvenserna blir förödande. Man blir inte trovärdig om man inte håller i det man 

startat upp. 

• Känner stor stöttning och ett intresse från er sida för att man fortbildar sig. 

• Något som också inverkat på mig har varit skolans ledning. Ni ger arbetslagen stor 

rörelsefrihet, hur skulle annars utveckling kunna ske? Man måste uppmuntra eget 

tänkande och det är ni jättebra på.  

• Ni visar ett äkta engagemang och förståelse för den situation vi har. Samtal och 

tankebilder ger alltid något att fundera vidare på. 

• Ni i ledningen har gett oss mandat att göra det vi tror på”. 

 
Det finns i breven meningar som tar upp bland annat vikten av att som ledare prioritera tid att 
vistas i organisationen, att se vardagen. Att som ledare inte ta ansvar på att bygga underifrån 
tolkas som hinder för utvecklingen.  
 

• ”Skulle vilja se ledningen mera i verksamheten. Kommer in ibland i verksamheten men 

det blir så korta stunder. Jag tror säkert att viljan finns men ej tiden. 
• Det är många rektorer som har ett förflutet i förskolan. De borde måna om, enligt min 

mening, att i större utsträckning lansera och införa förskolepedagogik inom skolans 

väggar framförallt för de yngre åren”.  
 
6.7 Samhälle/omvärld 
 
”Skolan ska främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och goda 

samhällsmedlemmar” (Lpo 94, 1998). På denna skolenhet har man nyligen arbetat i ett 
projekt med grundskolan och omvärlden vilket är anledningen till att det nämns om det i 
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breven. Här skrivs det främst om öppenhet mot omvärlden och att stärka det goda samarbetet 
med omvärld och föräldrar som redan finns. Här nämns även vikten av att verklighetsanknyta 
vardagen med konkreta arbeten genom kontakt med företag och industrier och försöka se vad 
omvärlden efterfrågar i framtiden. Kontakten med föräldrar beskrivs som bra och viktig. 
 

• ”En stor förändring tycker jag mig ha märkt under de senaste tre, fyra åren är att skolan 

och samhället har blivit mer kunskapsinriktade. Det har blivit viktigare med kunskaper 

och det undervisas mer. 

• Skolan måste öppna sig mot det omgivande samhället. Gör vi inte det står vi snart utan 

elever. De kommer att hitta andra vägar till den kunskap de anser sig behöva. Vi måste i 

alla lägen försöka verklighetsanknyta det vi gör. 

• Föräldrasamarbetet är mycket bra hos oss. 

• Delaktiga och engagerade föräldrar som oftast ställer upp”. 

 
Hinder som nämns i breven är bland annat att ett sådant här projekt där man ska ha kontakt 
med företag och industrier behöver ha en motor som driver arbetet. Det är svårt att få till 
samverkan med omvärden som enskild lärare.  
 
• ”Samhällsklimatet gör att föräldrarna har inte tid för sina barn. 

• När det gäller vårt projekt så  känns det inte som om det har blivit något självspelande 

piano direkt”. 
 

6.8 Sammanställning av resultat 
 
Undersökningens syfte var att studera hur lärare ser på framgångsfaktorer i sin egen 
vardagsverksamhet och vilka eventuella hinder till skolutveckling lärare upplever i 
vardagsarbetet. Frågeställningen bygger på vad respondenterna skriver om när man får skriva 
fritt om sitt vardagsarbete. Undersökningen visar tydligt att vardagsarbetet tillsammans med 
eleverna, mötet är det som det skrivs om allra mest när man får beskriva fritt i brevform om 
sin vardag. Detta möte med eleven i vardagsarbetet tolkas därför som det som allra mest 
stimulerar lusten till utveckling av arbetet. Även att man har möjlighet att skapa relation och 
ett bra lärandeklimat tillsammans är viktiga framgångsfaktorer för utveckling. Detta kan med 
stöd från sammanställningen av tidigare forskning tolkas vara möjliga framgångsfaktorer som 
främjar även implementering och institutionaliseringsarbetet. En viktig framgångsfaktor är att 
ha fokus på läraruppdraget i ett bredare perspektiv och inte bara på sina ämneskunskaper. 
 
Respondenterna beskriver vissa utvecklingsarbeten som särskilt viktiga. Även en del möten i 
organisationen, såsom förbättringsgrupper nämns som viktiga. När det gäller organisationen 
framgår det som synnerligen viktigt att vara delaktig och en medvetenhet finns om att 
förändring ständigt pågår. Den ständigt pågående pedagogiska dialogen i arbetslagen om 
lärandet, organisationen och dess utveckling framgår som viktiga för att känna lust till att 
utveckla arbetet. Det framkommer i breven en pedagogisk grundsyn med ett medvetet 
gemensamt ansvar från förskola och uppåt.  
 
Det framgår som en viktig framgångsfaktor att man som individ respekteras för den man är 
och får möjlighet att delge andra sina tankar. Erfarenheter som man utvecklar själv, utvecklas 
sedan vidare tillsammans med andra. Även Sarv (1997) påpekar hur hämmande människor 
blir om man känner oro och bristande tillit och hur mycket som åstadkoms när motsatsen 
gäller, när vi är inne i ett skapande som är vårt eget och känner att problem löses.  
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Att känna ett äkta intresse för situationer man kan hamna i under vardagsarbetet från både 
andra arbetskamrater och ledning beskrivs i undersökningen som viktig.  
 
När det gäller framgångsfaktorer för ledarskap är det en styrka att även ledningen känner till 
och är intresserad av vardagsarbetet. En slags balans mellan formella och informella möten 
framställs som viktiga. Att ledningen ger arbetslagen stor rörelsefrihet, samt uppmuntrar till 
eget tänkande är en pedagogisk utmaning men ändå tillåter det medarbetarna att vara de som 
står för ”görandet” i vardagen utifrån att de känner sin vardag bäst. Det framgår i 
undersökningen att det är viktigt att ledaren ger medarbetarna mandat att göra det de tror på, 
samtidigt som det ska finnas ett äkta engagemang och förståelse för den situation som är. Sarv 
(1997) påpekar att de hämmande krafterna liksom de frigörande ofta är kopplade till 
ledarskapet och därmed till ledarskapets förutsättning.  
 
Det framkommer att samtalet, dialogen är viktig för att ge stöd och samtidigt är det ett sätt att 
få kännedom om den situationen som är. Även tankebilder som figur 4, sid.15, (Scherp 2003) 
nämns i breven, de ger något att fundera vidare på, samtidigt som det utvecklar det egna och 
arbetslagets tänkande. Det skrivs också som positivt och skapar lust att utveckla 
vardagsarbetet genom att få möjligheten att delta i utvecklingsprojekt. Det framkommer även 
en tydlig stolthet för den organisation respondenterna har varit med och skapat och som man 
är mån om att ständigt förbättra i små steg dagligen.  
 
Det framkommer genom breven delar i organisationen som tar mycket kraft, bland annat 
lärarens skuldbörda, känslan av att inte räcka till, administrativa uppgifter och tidsbrist. Även 
dessa tankar är viktiga att ta lärdom av då de kan bli hinder för att känna lust att som individ 
utveckla vardagsarbetet och därigenom även en risk för skolutvecklingen på enheten i stort. 
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7. Diskussion 
 
”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära” (Lpo 94, 1998). 
Om man arbetar i skolan vad är det då som kan tänkas utveckla nyfikenhet och lust att delta i 
skolutveckling? Syftet med denna undersökning är att finna framgångsfaktorer som främjar 
lusten att utveckla vardagsarbetet. Dessa framgångsfaktorer tolkas i denna undersökning även 
främja initiering, implementering och institutionaliseringsarbetet utifrån den kartläggning som 
tidigare var gjord.  
 
Citaten från respondenterna i resultatdelen beskriver en mängd olika teorier kring 
vardagsarbetet tillsammans med andra och även tankar kring förändring. När det gäller 
förändring inom utbildning skriver Fullan (2001) att det är viktigt att det sker genom 
”learning by doing”. Han skriver även att det är viktigt att tydliggöra bland annat följande två 
aspekter: Vilken förändring vill man implementera? (Theories of education). Hur man vill 
implementera förändringen? (Theories of change).  
 

Respondenterna skriver i sina brev, inte så mycket om den kartläggning som var underlaget 
för brevskivandet (bilaga 1). Man kan tydligt se från denna bilaga att vissa av de 
gemensamma arbetsmetoder som används inom enheten, härstammar från utvecklingsprojekt 
som har initierats, implementerats och i vissa fall institutionaliserats. Den tidigare gjorda 
kartläggningen innebar ett glatt igenkännande av utvecklingsområden och gav en känsla av 
stolthet över att så mycket skolutveckling pågått under åren. Detta i sig att se allt som under 
de tio åren har initierats, implementerats och till viss del institutionaliserats kan vara en 
styrning av respondenterna i en alltför positiv anda. Samtidigt som det skapar en förståelse av 
det som pågår och hur det hänger ihop.  
 
Det kan finnas en risk i en kultur där det pågår många utvecklingsprojekt, att den som känner 
sig trött och tycker att det är jobbigt inte vågar träda fram och beskriva det. Här hade det varit 
bra om jag hade tydliggjort bättre att även negativa brev var viktiga och välkomna.  
 
7.1 Interaktionen  
 
När man får skriva spontant och fritt i brevform om sitt vardagsarbete, vad nämner man då 
som viktigt? Respondenterna skriver allra mest om innehållet i sin vardag och det går att 
utläsa det ansvar man tar för både normer och värden likväl som för kunskaper. Berg, (2001) 
skriver att likvärdig utbildningsstandard inte är detsamma som att alla elever ska behandlas 
lika, utan snarare att elever med olika slag av speciella behov ska behandlas olika i syfte att 
större jämlikhet ska föreligga vid utbildningen slut. Fokus finns på att skapa balans mellan 
”drift” och ”utveckling” enligt figur 3, s.14. Detta för att inte bara utveckla för att det ska vara 
”ett kul jobb” utan att utvecklingen verkligen kommer driften till nytta och ytterst skapar 
utveckling för den enskilde elevens behov. Författarna Björn m.fl. (2002) lyfter utifrån bilden 
på sid. 14 fram följande faktorer som viktiga för att ett utvecklingsarbete ska bli 
framgångsrikt: 
 
- bred delaktighet och utvecklingskompetens. 
- utvecklingsarbetet måste organiseras så att det gynnar ett utvecklingsinriktat lärande. 
- utvecklingsorganisationen måste fungera som en samordnare mellan utvecklingsarbetet 

och den löpande driften. 
- det är positivt med någon form av stöd utifrån. 

                                 (Björn m.fl. 2002). 
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Dessa aspekter går även att fånga som viktiga tankar och åsikter från breven och tolkas därför 
som viktiga i att skapa lust för utveckling av vardagsarbetet. 
 
Det kan i sig även ge en ökad arbetsbelastning då det genom breven går att tolka behov av en 
ökad individualisering som därmed ger ett ökat planeringsbehov. Det går att utläsa ett stort 
engagemang och ödmjukhet för att alla elever ska lyckas. En medvetenhet finns om att det är 
den undervisning som läraren erbjuder som möjliggör goda resultat för eleverna. I de brev 
som respondenterna skriver går det att plocka ut olika åsikter och tankar som går att tolka som 
framgångsfaktorer för att det som Fullan (2001) skriver pågår en förändring på olika nivåer. 
Han skriver att då måste man använda sig av, nya material och tekniker, nya lärande strategier 
och tro på pedagogisk forskning. I respondenternas brev kommer det fram i olika citat som 
visar på att det finns en stor vilja till detta och att det pågår. 
  
Det går även att utläsa i de olika breven att det finns en smula rädsla, för att inte lyckas, -”när har 
man gjort tillräckligt”? Samtidigt som jag även kan tolka respekten för individen och som Orlenius 
(2001) skriver, ”människan behandlas - som en person, aldrig bara som en funktion, - som mål i 
sig, inte bara som medel, - som subjekt, aldrig bara som objekt”.  En ödmjuk omtänksamhet om 
individen, både när det gäller elev, medarbetare och ledare genomsyrar de brev som 
respondenterna skriver. En människosyn som skapar ett bemötande av individen som gör att 
individer växer och känner sig viktiga. Detta är synnerligen viktigt då alla hela tiden är förebilder.  
 
7.2 Elevperspektiv 
 
Det finns en tydlig fokusering på uppdraget och för att nå ökad måluppfyllelse samt hur man 
tillsammans ska kunna utveckla verksamheten mer. Det finns även funderingar på hur individen 
ska förstå att den är en del av en helhet och att varje del är viktig, liksom helheten. Jag tycker att 
breven tydligt visar att arbetet med den enskilde elevens förutsättningar och de mål de ska nå, finns 
i förgrunden. Men aldrig bara i ett snävt begrepp som omfattar endast ämneskunskaper. Breven 
visar på en respekt för att eleven är viktig som medkonstruktör i planeringen av sin vardag. Den 
pedagogiska diskussionen är hög och tillåtande och behovet av ytterligare möten mellan 
arbetslagen kommer fram i undersökningen och det kan tolkas som en medvetenhet om att 
tillsammans med andra utvecklas man mer, figur 4. sidan 15.  
 
Respondenterna beskriver en oro för de sociala förpliktelser som ökar, att därigenom inte få tid att 
utöva det som är kärnan i sitt arbete. Samtidigt som det tolkas som om man tar ansvaret för att 
fostra till ”den gode samhällsmedborgaren” på stort allvar. Enligt Hargreaves (1998) skapas lärares 
skuldkänslor på en samhällelig nivå, detta kommer sedan till uttryck på en emotionell nivå och får 
också konsekvenser på en praktisk nivå. Det här är inte bara ett lärarproblem utan en allvarlig 
samhällsfråga av största vikt att lyfta upp för vidare diskussion.  
 
7.3 Organisation 
 

Att kartlägga verksamhetens utvecklingsområden och att sedan få tolka de här breven har gett 
en djupare förståelse av enhetens kultur, normer och värden. Det går att tolka en vana i att 
utveckla i den kultur som råder på skolenheten. Genom att använda sig av andras sätt att se 
och tänka så kan man utöka ”normer” som annars är det som begränsar och sätter gränser för 
vad som är normalt och därmed möjligt. I breven framkommer vikten av att få tid till 
utveckling. Pedagogiska mötesplatser för att berika utvecklingen är en viktig 
framgångsfaktor. Flera av personalen läser även kurser på Universitetet för att vidareutveckla 
sig. Detta skapar nya möjligheter för erfarenhetslärandet och det blir även rutin att ta del av 
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och delge andra ny forskning. Genom detta uppstår det även ett behov av att förändra. När 
förändringen är implementerad är det dags för institutionaliseringen. Fullan (2001) beskriver 
hur det går till genom att planera, genomföra och mäta sig med förändring ur lärarens, 
elevens, administrationens och kommunens perspektiv. 
 
Det gäller hela tiden att inte bara stanna i det som Sarv (1997) och Scherp (2002) påvisar 
”göranden” utan att man även går vidare så att ett lärande sker, att vi lär och reflekterar på vad 
som händer av det vi gör.  
 
Bilden som illustrerar Scherp (2003) erfarenhetslärande figur 4 sid. 15 finns med som 
verktyg/tankebild i organisationen. Utifrån denna bild med slutsatser och lärdomar funderas, 
hur kan vi göra bättre? Någon skriver i sitt brev –”att det finns en viktig förutsättning för 
utveckling och att det är ett tillåtande klimat där man törs prova och göra fel” och det 
viktigaste av allt att man i breven skriver –”jag är själv en del i den utvecklingen”. Det är inte 
någon som fixar en lärande organisation som jag kan arbeta i, utan det är tillsammans som 
man bildar och bidrar till den helheten. Samtidigt som även faran i för många och för snabba 
förändringar i sig skapar osäkerhet och även kan göra så att inte alla hinner med. 
  
7.4 Arbetslag 
 

Glädje, trygghet i samvaron bidrar till lusten att lära och utveckla. Att bli respekterad och 
lyssnad till, att man tillsammans har elevernas bästa i fokus är framgångsfaktorer som skapar 
lust till utveckling i ett arbetslag.  
 

Ett arbetslag där det är tillåtet att säga sin åsikt även om man vet att ingen annan kanske har 
tänkt denna tanke kännetecknas av trygghet. I arbetslaget kan man även få delge sin privata 
del av det som ändå är helheten. Att få möjlighet att i sitt arbetslag få känna stöd i svårigheter, 
eller att få dela den där lilla extra lyckan som bara de som är riktigt involverade kan förstå, är 
viktigt. Arbetslaget framgår i undersökningen som viktiga samtalspartner.  
 
Man kan utläsa i breven att ytterligare pedagogiska samtal med andra än de som ingår i ens 
arbetslag anses som en viktig framgångsfaktor. Här tror jag att den organisation med olika 
mötesplatser med andra arbetslag som ansvarar för andra åldersgrupper eller ämnen har 
öppnat upp och gett insikt i denna möjlighet till ytterligare utveckling. Det framgår även i 
breven att man har olika åsikter i arbetslagen och att det skapar lust till utveckling. Det 
påverkar i sig även kulturen på hela enheten då olika undervisningsarbeten görs synliga.  
 
Det kommer fram i breven att man ställer upp för sin arbetskamrat för mycket ibland, det kan 
bli tungt att delta i andras bekymmer. Samtidigt är man medveten om att man själv kan få 
bekymmer och då finns möjlighet att själv få stöd av andra. I samarbetskulturer kan lärare 
visa mycket mer av sitt privata jag, har de en dålig dag eller problem i privatlivet, kan 
kollegor ta hänsyn till det och erbjuda hjälp. Samtidigt som de också i arbetslagen kan 
ifrågasätta och skapa realistiska förväntningar på sina arbetsinsatser (Hargreaves, 1998).   
 
7.5 Individ 
 
Det framgår genom breven att man trivs på enheten. Delaktigheten och vikten av att få känna 
sig betydelsefull är viktigt. Enligt Dahlin, Ingelman (2002) är människokärlek och plats för 
känslomässigt liv viktigt för både stora och små. 
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Ämneskunskaper är en väsentlig del av lärares professionella kunskapsbas, men det räcker 
inte att bara kunna sina ämneskunskaper det är så mycket annat som ingår i vardagsarbetet 
idag. Det gäller för lärare att inte bara se till de enskilda ”träden”, utan även att ha en sådan 
kompetens att ”skogen” kan överblickas (Berg, 2001). Det är genom att som någon skriver - 
”jag känner att jag är en kugge i hjulet” som man kan förstå att varje individ är viktig för att 
en skolenhet ska lyckas med sin utveckling. Genom att ta hänsyn till sina egna behov, styrkor, 
rädslor och svagheter kan man bättre förstå andras. Därigenom skapas en förståelse som är 
större än om man bara är en ensam individ som arbetar med en specifik uppgift. Att arbetet är 
just mångfasetterat och inte uppdelat och därigenom enformigt och förutbestämt kommer i 
Wikmans (2005) undersökning fram som en framgångsfaktor. 
 
Det går att tolka från breven en slags förmåga att läsa mellan raderna av det som händer i 
omgivningen. En medvetenhet om att alla individer är med och påverkar omgivningen, med 
sitt sätt att vara delaktig eller inte vara delaktig. Det finns ett engagemang för arbetet som 
speglas av att man är medveten i sitt inre och i sitt agerande om att man som person är en 
pusselbit som bidrar till den helhet som organisationen är. Man tar ansvar med att vara aktiv 
med sin pusselbit så att den aktivt bidrar till utvecklingen i allt som sker.  
 
Många yngre medarbetare finns i denna organisation och Evans (1996) har genom 
undersökningar funnit att vardagsförändringar som sker, har lättare att få gehör då det finns 
yngre människor i en organisation. Han har funnit i sin undersökning att människor i 
medelåldern inte gärna vill förändra. På denna enhet finns även medarbetare som är äldre och 
visar en stor trygghet i sin långa erfarenhet men som dessutom tolkas villiga till förändring. 
Enligt mitt sätt att se är detta personberoende och jag tror inte att det går att dra några 
generella tolkningar. Kombinationen av unga och äldre, kön och yrkeserfarenhet är det som 
skapar en bra grund för erfarenhetslärande enligt figur 4 s.15.  Detta ger en ökad förståelse av 
både det som är viktigt att behålla och det som man måste förändra för elevernas bästa. 
Organisationer når aldrig längre än dit individen är beredd att gå och det tar tid och kräver 
mod att få till en bred dialog där alla delar med sig av erfarenheter och ökar (omvärderar) sin 
egen förståelse.  
 
7.6 Ledarskap 
 

Tillgänglig, stadig och ihärdig beskrivs som framgångsfaktorer när det gäller ledarskapet i 
denna undersökning. Även att vara någon som ger stöd och uppmuntran men ändå utmanar 
och ser långsiktigt på organisationen är viktigt. Man behöver ha med sig i tanken att för 
organisationens utveckling bör ledarens maktbehov vara större än ledarens tillhörighetsbehov, 
behov av att vara omtyckt av sina medarbetare (Abrahamsson, Andersen, 2002). Man måste 
våga vara lite obekväm när man som ledare har ansvar för en organisations helhet och 
framförallt inte gå i försvar inför enskilda meningsskiljaktigheter utan bygga tillit i relationer 
genom dialog. 
 

Det finns två heltidsrektorer på enheten och det har under de senaste tio åren sammanlagt 
funnits sex olika personer som innehaft dessa tjänster. När det har slutat någon så har det ett 
flertal gånger rekryterats någon av medarbetarna. Detta har gjort att kulturen har varit känd 
och kunnat hanteras med en fingertoppskänsla som måste till för att lyckas vid förändringar. 
Det är en mängd små behov som har stor betydelse för att kunna genomföra förändringar. När 
det gäller den offentliga sektorn så skall den tillgodose en mängd olika behov, till skillnad 
från ett företag som har ett tydligt mål.  
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Genom att medarbetarna vet att ledaren väl känner till organisationens kultur kan det skapas 
en slags trygghet i ledarskapet som handlar om tillit till att hantera det osäkra (Holmberg, 
Henning 2003). Detta vill jag påstå är enklare om man har en god kännedom om de 
människor som verkar i organisationen. Som ledare måste man ha en relation med sina 
medarbetare för att en relation i sig är nödvändig om man ska kunna förhandla med 
människor och därigenom kunna påverka värderingar. Här finns en fara då det nämns i breven 
att man ser rektorerna för lite i verksamheten. De informella mötena som delaktigheten i 
vardagen bjuder på kan vara lika viktiga som de formella mötena. 
 
Här har även organisationen som möjliggör ett utvecklingscentrum med speciallärare och 
utvecklingsledare en viktig funktion. Det blir som det påpekas i breven ”ett slags 
mellanställning som skapar trygghet och en bred front med riktning åt samma håll”. Genom 
att många kan definiera innehåll, förklara sammanhang och skapa mening tillhandahåller 
ledaren den värdegrund som indirekt förser organisationen med riktlinjer för handlande.  
 
Ledarskap i offentlig verksamhet är alltid offentlig i den mening att den kan ifrågasättas, 
debatteras, diskuteras och kritiseras på de offentliga arenorna (Holmberg, Henning 2003). 
Detta gör att det är en förutsättning att som ledare känna sin verksamhet så att tryggheten 
finns att låta lärare ha makt över sin vardagsverksamhet. Det är viktigt att inte bara ta 
organisationen i försvar utan försöka lyssna, ta reda på bakgrund för åsikten och samtala om 
det i organisationen för att ytterligare lära. Ett av det allra viktigaste målet som ledare är att 
våga låta andra växa, lyckas och alltid ifrågasätta sig själv som ledare om det är något i 
organisationen som inte är bra. Att vara lärare är även det ett ledararbete och det gäller att ha 
respekt för det. Det finns två slags respekt, det ena handlar om rädsla och det andra förvärvar 
man, det gäller att som ledare veta vilket man strävar efter i sitt arbete.  
 
En annan viktig uppgift för ledaren är att fokusera och öka förståelsen för uppdraget och visa 
på sambanden i våra styrdokument och koppla vardagshändelser till aktuell forskning och 
uppdrag. Ledaren har även en uppgift i att verksamheten och kulturen synliggörs. Det är 
viktigt att dialogen utvecklas och att möjlighet ges till att glädjas åt det som man gör bra. 
Ledaren bör vara en förändringsplanerare med förmåga att lyssna, motivera och prioritera. 
Ledaren måste vara nyfiken, samla på sig information, fakta och delegera på ett sådant sätt att 
andra vågar agera. Ledaren måste vara utåtriktad, intresserad av människor, bry sig om och få 
till stånd samarbete. Beslut ska vara baserade på fakta och alltid utmana till eftertänksamhet 
och stimulera till utveckling.  
 

7.7 Samhälle/omvärld 
 

När det gäller samhällsuppdraget är framgångsfaktorerna från breven öppenhet, att stärka 
samarbetet och en förmåga att försöka se vad omvärlden efterfrågar. Ett av det senaste 
utvecklingsprojektet gemensamt i hela kommunen som nu är avslutat som projekt, har varit 
att utveckla samarbetet med omvärden, därför skriver respondenterna om det i breven. Det har 
varit ett bra och lyckat projekt, mycket tack vare en engagerad och duktig projektledare. 
Genom detta utvecklingsarbete har elever redan i tidigare år fått möjlighet till mer fokus på 
omvärlden. Det är även viktigt att se vilka behov omvärlden har i framtiden, vilka yrken 
kommer våra elever att ha?  
 
Det framgår genom breven att om ett utvecklat arbete gentemot omvärlden ska kunna bli 
implementerat så bör det finnas en ”motor” som bland annat driver, bereder kontakter och 
sammanställer vilka företag som finns tillgängliga och är intresserade att delta i samarbete 
med skolans vardagsarbete. Vilka företag finns i närmiljön och vilka framtida möjligheter till 
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yrkesval finns idag och hur kan framtiden se ut, vilka behov kan komma att finnas? Företag i 
kommunen har deltagit på ett mycket föredömligt sätt genom att intresserade ställa upp 
genom ett utvidgat samarbete. Detta har gjort att många nämner detta utvecklingsprojekt i sitt 
brev. 
 

8. Reflektion 
 
Lust att utveckla vardagsarbetet! 
Alla de tankar och åsikter i de brev jag har läst är enligt mitt sätt att tolka genom denna 
rapport, bevis på olika så kallade framgångsfaktorer när det gäller att berika och behålla lusten 
till att ständigt utveckla vardagsarbetet och därmed organisationen. Jag anser att jag har fått 
svar på mina frågeställningar och att även delaktighet, visat intresse, samarbete och viljan att 
skriva brev till mig är framgångsfaktorer. Breven är skrivna utifrån förlagan bilaga 1, s. 44, 
och uppgiften i brevet var:  - Jag skulle vara tacksam om du spontant och fritt, i brevform, 
reflekterar kring sådant som du känner är positivt och negativt med vardagsarbetet på din 
skola. Det kan handla om glädje och sorg i arbetet, relationer till kollegor, skolledning elever 
och föräldrar, infriade drömmar och brustna illusioner – d v s vad du spontant kommer att 
tänka på.  
 
Utifrån detta har respondenterna nämnt bland annat följande tankar och åsikter som kan tolkas 
ge den nyfikenhet, lust, mod som gör det möjligt att berika och utveckla vardagsarbetet: 
 
• Möjlighet och tid till mötet, relationen med olika medaktörer där alla strävar efter att vara 

goda förebilder. 
• Flexibiliteten, påverkansmöjligheten att tillsammans med andra tolka målen och finna 

olika samband. 
• Fokus på uppdraget där ämnesövergripande och ämnesbredare kunskaper utvecklas. 
• Få information om nya rön, hur andra gör, forskning, resultat m.m. ger inspiration och lust 

att själv utveckla. 
• Glädjen och tryggheten att tillhöra en samvaro som har elevernas bästa i fokus, där man 

blir lyssnad på som individ och respekterad för sina tankar. 
• Det är viktigt att få lite omväxling och att få känna glädje och stolthet. 
• Ledning som uppmuntrar, utmanar, är tillgänglig och engagerad. 
• Lyhörd, öppenhet mot omvärlden och därigenom sträva efter att hela tiden bli bäst på att 

bli bättre. 
 
Genom denna rapport så har min medvetenhet ökat om att det ändå är svårt att fånga 
framgångsfaktorer för skolutveckling. Det krävs ett mer mångfasetterat svar än jag kan ge då 
det är många små, så kallade ”tysta kunskaper” som är svåra att fånga. Att ständigt få utmanas 
och få veta lite mer om vad som sker och därigenom lära både inom och utanför 
organisationen är viktigt för att ge lust att utveckla, berika sin vardag. Det finns även en del 
osynliga viktiga aspekter som inte direkt kommer fram i breven som jag tror är viktiga. En 
sådan aspekt är den vision (s. 8) som finns utarbetad i organisation för ett antal år sedan. Den 
speglar mycket av det som kännetecknar enheten och på vilket sätt det skrivs om eleven i 
breven. 
 

Block skriver “The vision is a lighthouse giving us direction rather than a specific 
destination” (Block 1987, s.110). 
 



 37

Kanske visionen som finns utarbetad i organisationen och som är väl känd i verksamheten har 
betydelse. Goda spiraler är viktiga att bevara och i mötet med varandra så smittar leenden 
såväl som ilska och hårda ord. Tänk om det har betydelse för vår lust till utveckling, större än 
man anar hur vi ansvarar för mötet med andra.  
 
Jag har genom dessa brev fått ta del av femton medarbetares tankar om sitt arbete. Detta har 
skapat en stor respekt, ödmjukhet och förståelse för den vilja och kunskap som finns hos var 
och en. Det är inte bara var och ens lust och engagemang utan det kommer även fram i denna 
undersökning om det som beskrivs i Fullan (2001) om det viktiga samspelet. Det mellan 
ledare, medarbetare och barn som medkonstruktörer och även föräldrars delaktighet i barnens 
skolgång där alla är viktiga för en bestående utvecklingsförändring. Uppgiften som ledare är 
att vara tydligt, men förstå att alla ingår i ett sammanhang och därigenom försöka behålla, 
värna om och utveckla arbetet, tillsammans med de som finns i organisationen på alla plan.  
 
Det gäller även att ta ansvar för de negativa aspekter som presenteras i breven, så att inte de 
utvecklas till hinder mot den fortsatta utvecklingen. Genom att lyfta och samtala 
ombekymmer som framkommer i breven så kan de kanske förbättras. 
 
Denna undersökning har väckt nya frågor, skulle undersökningen se lika ut på en annan 
skolenhet? Vad skulle eleverna skriva om de fick möjlighet att skriva brev om sin vardag?  
Det har utifrån den tidigare kartläggningen varit många projekt på gång och det är helt 
naturligt att det tar tid. Dessutom visar kartläggningen att utvecklingsprojekt har förändrats 
under tiden. Detta kan enligt Hopkins (2001) skapa misstro för egna förmågor och Blossing 
(2002) varnar även för att se upp så att inte motstånd för förändringsarbeten vaknar.  
 
Mina slutsatser genom denna fördjupning visar att implementeringsfasen är oerhört viktig. 
Det är i implementeringsfasen där alla ges möjlighet att delta aktivt och praktiskt som 
nyfikenhet och lust att utveckla skapas och hålls vid liv. Det gäller även att inte 
utvecklingsprojekt ständigt initieras, utan att det ges tid att fördjupa de som redan finns i 
organisationen. Genom en tydlig kartläggning av organisation som skapar trygghet kan man 
se till att utvecklingsprojekt lever vidare till institutionaliseringsfasen. Man bör komma ihåg 
att ingen har färdiga svar, men i dialog kan man finna nya vägar. Om detta ska vara möjligt 
måste tid ges till möten för att lära av varandra samt därigenom ge möjlighet till att lyfta fram 
goda exempel som ger lust att fortsätta utveckla vardagen. 
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Bilaga 1. 
 

Hej! 

Jag har gjort en kartläggning av din skolas utvecklingshistoria mellan 1994 – 2004 och det 
visar att det är många utvecklingsarbeten som har initierats under de kartlagda åren. Det som 
undersökningen också visar är att det mesta av det som initierats under åren lever kvar och 
genom åren har de även vidareutvecklats på olika sätt.  
 
Bilden på kartläggningen av skolans utvecklingshistoria under åren 1994 – 2004 ser ut så 
här  och du som vill läsa mer om den undersökningen kan höra av dig till Kerstin. 
De utvecklingsområden som vi tillsammans sammanställt är följande 
                    

                                   2) 
                                                 

1994………………………………………………………2004
            

1)        
A arbetslag                  utvidgad lärarroll         3)    -94  
B IUP…………         Läroplansinriktning/strävansmål, dokumentation              -03   

C Lokal Arb Plan 4)   arbetsro och insikt             -00 
D Matematik          Ökad måluppfyllelse  …………        -02 
E Behov särsk stöd   Ökad förståelse, höjd kompetens -00  
F ItiS          PBL                     -99        -              01 
G Oasen         Vårt huvudmål/vision              -98 
H Portfolio          Dokumentation            -99 
 I Kursplaner          Uppnåendemål            -99                        -03 
J Internationalisering  Ped utbyte, Nya Z, Indien, Sydafrika  - 99              
K Förbättringsgrupp  Uppföljningar av utvprojekt       -99 

L Åtgärdsprogram    Höjd kompetens            -99           
M Nya Z läsmetoder  ökad läsförmåga, lust till litteratur      -00     
N Biblioteket          ökad lust till litteratur, läsförmåga                                       -03 
O GRO         Grundskolan, omvärlden    -03  
P Attraktiv Skola      Vardagen, Arbetslaget, Lärande            - 00 
Q Nyckelpigan         Teknik, fysik, biologi, kemi -00    -                  - 02 
R Orkesterklass         Musikundervisning, musikterapi 99     

 
 
Figur 4. Utvecklingsområden. Fritt efter Blossing (2003, sid. 108). 
 

 
1. Utvecklingsområden 
2. Tidsaxeln där enheten dokumenterar processen de befinner sig i.  
3. Pilar som visar huruvida faserna Initiering, implementering och institutionalisering skett. 
4. Syfte, mål med utvecklingsområdet 
 
Utvecklingen på skolan tyder, enligt moderna forskningsrön, på att du arbetar i en verksamhet 
där alla måste tänka, handla, pröva och ha ett stort engagemang i att förbättra. Detta är 
spännande och jag vill gärna ytterligare försöka fördjupa min undersökning med att leta 
framgångsfaktorer, hinder och möjligheter som är viktiga när det gäller långsiktig 
skolutveckling.  
 
Jag skulle då behöva hjälp av dig …(namn)………………………….. 
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Jag skulle vara tacksam om du spontant och fritt, i brevform, reflekterar kring sådant som du 
känner är positivt och negativt med vardagsarbetet på din skola. Det kan handla om glädje och 
sorg i arbetet, relationer till kollegor, skolledning elever och föräldrar, infriade drömmar och 
brustna illusioner – d v s vad du spontant kommer att tänka på. 
 
 Tacksam om jag kan få in ditt brevet senast den 24 mars 2005.  

 

Tack på förhand  

Kerstin Björklund 
 

Jag kommer att redovisa materialet så att du är helt anonym. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


